
Σ
την Ελλάδα του 2013, µε όλες τις διαρ-
θρωτικές αλλαγές που προχωρούν υπό
πίεση –της Τρόικας, της πραγµατικό-

τητας, της ίδιας της συνειδητοποίησης της
κοινής γνώµης που προχωρεί– δεν παύει να
υπάρχει µια σειρά από αδύνατα σηµεία. Σω-
στότερα: από τις σύγχρονες Επτά Πληγές του
Φαραώ. Αδήλωτη εργασία – Φοροδιαφυγή –
Γραφειοκρατία – Πελατειακό/κοµµατικό σύ-
στηµα – ∆ηµογραφικό – Ανεργία των νέων –
Ανοµία/πολυνοµία.
Ξεκινώντας σήµερα από την αδήλωτη εργα-
σία –που η επικαιρότητα την έφερε σε πρώ-
τη γραµµή– παρουσιάζουµε τη σηµερινή κα-
τάσταση σε αυτά τα µέτωπα: το να βλέπουµε
τα πράγµατα κατάµατα δεν είναι µόνο πολι-
τικά αναγκαίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος
να χτιστεί το µέλλον.

ΦαινόµεναόπωςτηςφράουλαςστηΜανω-
λάδα ανεβάζουν κάθε τόσο µε θεαµατικό
τρόπο στο προσκήνιο µια γνωστή και ανυ-
ποχώρητη πραγµατικότητα: την αδήλωτη
εργασία στην Ελλάδα της κρίσης. Με πιο
εποικοδοµητικό τρόπο, το ίδιο φαινόµενο
επισηµάνθηκε µέσα από την πρωτοβουλία
τουΠροέδρουτηςΤράπεζαςΠειραιώς,Μιχ.
Σάλλα,ναδηλώσειότιεφεξήςεταιρείεςµεανα-
σφάλιστουςεργαζόµενουςθααποκλείονταν
a priori από τη δανειο-δότηση.
Το φαινόµενο της αδήλωτης – µαύρης,
γκρίζας ή όπως αλλιώς αποκαλείται – ερ-
γασίας είναι πολύ ευρύτερο, πολύ µονιµό-
τερο. Ασφαλώς υπάρχει πολύ γενικότερα,
πολύευρύτερααπότιςπιοακραίεςεκδοχές
του. Όµως η κρίση των τελευταίων χρό-
νων το έχει διευρύνει – σε σηµείο το Σώµα

Επιθεώρησης Εργασίας να εκτιµά ότι το
φαινόµενοτηςαδήλωτηςεργασίαςανήλθε,
το 2011 ήδη, στο 30% του συνόλου της οι-
κονοµίας. Ενώ και τα στοιχεία παθολογίας
του δεν παύουν να επιδεινώνονται. Εδώ,
ας επιτραπεί µια παρατήρηση: είναι ωραίο
να περιγράφουµε την αδήλωτη εργασία ως
πρόβληµα ως µάστιγα κ.λπ. Όµως θέλει
και µια σοβαρότητα το θέµα: διότι στη δύ-
σκολη σηµερινή πραγµατικότητα, η αδή-
λωτη εργασία... είναι εργασία! ∆ίνει εισό-
δηµα. ∆ίνει διέξοδο...
Η δηµόσια συζήτηση για την αδήλωτη ερ-
γασία, όταν και στο µέτρο που γίνεται, συ-
νήθως αποκτά έντονο καταγγελτικό/πολι-
τικό χαρακτήρα, που – αν κάτι – συσκοτί-
ζει το πραγµατικό περιεχόµενο του φαι-
νοµένου. Τα αρνητικά στοιχεία είναι πρό-
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δηλα: κακοί όροι αµοιβής όσων βρίσκον-
ται απασχολούµενοι µ’ αυτές τις συνθήκες
– ακραία εργασιακή ανασφάλεια – µη κα-
ταβολή ασφαλιστικών εισφορών (και συ-
νεπώς αδυνάτισµα των Ασφαλιστικών Τα-
µείων)–σταδιακήαποδυνάµωσητηςασφα-
λιστικής κάλυψης. Στα στοιχεία αυτά, που
συνήθως ανεβαίνουν στην επιφάνεια, θα
‘πρεπε – όσο κι αν συνήθως δεν γίνεται –
να προσθέσει κανείς άλλα δύο: την απο-
δυνάµωση της οργάνωσης των ίδιων των
επιχειρήσεων που στηρίζονται σε εργατι-
κό δυναµικό µε τέτοιες συνθήκες και την
έκθεση των ίδιων επιχειρήσεων στον κίν-
δυνο κυρώσεων από τους (σπάνιους, αµ-
φίβοληςαποτελεσµατικότητας,αλλάυπαρ-
κτούς) ελέγχους. Κι εδώ, η περίπτωση της
Μανωλάδαςκάτιδείχνει:ηέκρηξητουφαι-
νοµένου «πάγωσε» λόγω των εκ των υστέ-
ρων επιµελών ελέγχων όλη την παραγωγι-
κή διαδικασία στην περιοχή…

Η αδήλωτη εργασία στον φακό του ΙΟΒΕ
Τον∆εκέµβριοτου2012–δηλαδήσε«ανύ-
ποπτο χρόνο», αλλά µε τα φαινόµενα κα-
τάρρευσης της αγοράς εργασίας να έχουν
προχωρήσειπολύ:ησυνολική ανεργίαάνω
του 26% , η ανεργία των νέων σχεδόν στο
60% - το ΙΟΒΕ δηµοσιοποίησε µια σύν-
τοµη, αλλάσυνεκτική έρευνάτου που αφο-
ρά στην «Έννοια της αδήλωτης εργασίας
και τα χαρακτηριστικά της». Η έρευνα αυ-
τή έχει το ενδιαφέρον πλεονέκτηµα να εί-
ναι µεν διεξοδική, να αναδεικνύει και να
επεξηγεί τις ρίζες του φαινόµενου της αδή-
λωτης εργασίας, αλλά συνάµα να παραµέ-
νει και ψύχραιµη. Αυτό το θετικό χαρα-
κτηριστικό της, βέβαια, αποδυνάµωσε την
ελκυστικότητά της στην ευρύτερη/δηµο-
σιογραφική δηµοσιότητα…
Το στοιχείο της ψύχραιµης παρουσίασης
είναι φανερό ήδη από την πρώτη εισαγω-
γική/συµπερασµατικήτοποθέτησητουΙΟ-
ΒΕ: «Στην Ελλάδα καταγράφεται η ανά-
πτυξη µιας δευτερεύουσας αγοράς εργα-
σίας, µε χαρακτηριστικά αντίστοιχα της
επίσηµης, στην οποία είναι ιδιαίτερα δια-
δεδοµένοτοφαινόµενοτηςαδήλωτηςαπα-
σχόλησης». Και ακόµη: «Οι εργασιακές
σχέσεις [σε αυτές τις µορφές απασχόλη-
σης]αποσκοπούνστονπιοάµεσοέλεγχοτης
παραγωγής και των όρων αµοιβής τους».
Σε αντίθεση µε τη διαπίστωση περί αδή-
λωτης εργασίας στο 30% του συνόλου της
οικονοµίας – κατά το ΣΕΕ – που «κατέ-
στησε τα πρωτοσέλιδα», η διπλή αυτή δια-
πίστωση του ΙΟΒΕ, µεταφραζόµενη, λέει
κάτι το ιδιαίτερα σηµαντικό:
•Πρώτον,η«δευτερεύουσα»αυτήαγοράερ-
γασίας είναι απόλυτα παραλληλισµένη µε

την«επίσηµη».Ήταναπόπαλιάµιαπραγ-
µατικότητα, που συνεχίζει, αλλά απλώς
τώρα εντείνεται. Είναι µια πλήρως ενταγ-
µένη στην οικονοµική λειτουργία πραγµα-
τικότητα – µόνο που αυτό «δεν πρέπει να
λέγεται» (πλην για να καταγγέλλεται ή πά-
λι για να τροµάζει όταν φθάνει στις ακραί-
ες εκδοχές εκµετάλλευσης, όπως στην πε-
ρίπτωση Μανωλάδας).
• ∆εύτερον, ο στόχος αυτής της αγοράς ερ-
γασίαςείναιο «πιοάµεσοςέλεγχοςτηςπα-
ραγωγής και των όρων αµοιβής». Εδώ, η

ανάγκη για µετάφραση είναι ακόµη µεγα-
λύτερη! Υπό τις συνθήκες ακραίες κρίσης,
πάντως στις οριακές ή υπο-οριακές επι-
χειρήσεις, άµα το κόστος λειτουργίας δεν
προσαρµοσθεί στις (συνεχώς επιδεινού-
µενες)συνθήκεςζήτησης,διακύµανσηςτης
παραγωγής κ.ο.κ. η διακοπή της λειτουρ-
γίας έρχεται πιο κοντά.
Η διακοπή, όµως, της λειτουργίας της επι-
χείρησης σηµαίνει ό,τι σηµαίνει για τον
επιχειρηµατία – σηµαίνει, όµως, και την
πλήρη ανεργία για τον εργαζόµενο. Αυτό
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∆ιάγραµµα 1 Χαρακτηριστικά αγοράς εργασίας,
Ελλάδα και Eυρωζώνη-17, 2011

Πηγή: Eurostat Επεξεργασία: ΙΟΒΕ (*) Συµπεριλαµβανοµένων των οικογενειακών βοηθών
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οδηγεί στη de facto επισηµοποίηση της
αδήλωτης εργασίας.
• Υπάρχει και η τρίτη διάσταση, την οποία
βέβαια µόνον υπαινικτικά θα µπορούσε
να αναφέρει το ΙΟΒΕ. Ήδη ο εργαζόµε-
νος, µε το φάσµα των υψηλών ασφαλι-
στικών εισφορών κ.ο.κ., έχει «συµφέρον»
(ή θεωρεί ότι έχει συµφέρον) να παραµέ-
νει στην αδήλωτη απασχόληση. Συνταξι-
ούχοι, διπλο-απασχολούµενοι, εισπράτ-
τοντες το επίδοµα ανεργίας δεν «επιτρέ-
πεται» να περνούν στην επίσηµη αγορά
εργασίας…

Πώς η Ελλάδα είναι «διαφορετική»
Άµα, τώρα, προχωρήσει κανείς στις αιτίες
που εξηγούν την άνθηση της αδήλωτης ερ-
γασίαςστηνελληνικήπραγµατικότητα,βλέ-
πειτοΙΟΒΕναεπισηµαίνει–πέρααπότην
αυτονόητηαιτία,τηναύξησητηςανεργίαςτα
τελευταίαχρόνια–παράγοντεςόπωςησυγ-
κριτικά ακόµη πιο εκτεταµένη ανεργία των
γυναικώνκαιτωννέων(πουκαθίστανταιπο-
λύπιοευάλωτοι,ωςπληθυσµοί…),αλλάκαι
ητάσητηςΕλλάδαςναέχειψηλήσυµµετο-
χήαυτοαπασχολούµενων,καθώςκαι«οικο-
γενειακών βοηθών» στις µικρές µονάδες.

Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 1, η ελ-
ληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται
από πολύ ευρύτερες αδυναµίες σε σχέση
µε εκείνη της Ευρωζώνης.
Την ίδια στιγµή, όµως, το συνολικό µη-µι-
σθολογικό κόστος στην Ελλάδα είναι ζα-
λιστικά υψηλότερο απ’ ό,τι στην υπόλοι-
πη Ευρώπη (∆ιάγραµµα 2), πράγµα που
λειτουργεί σαν κίνητρο – όπως και εισα-
γωγικάεπισηµάναµε–γιαναθεωρείται και
από τους εργαζόµενους τους ίδιους, αλλά
και από τις επιχειρήσεις «λογική» η απο-
φυγή της επίσηµης απασχόλησης. Μόνον
η Γαλλία και η Αυστρία εµφανίζουν υψη-
λότερο µη-µισθολογικό κόστος: είναι πα-
ράλογο χώρες όπως η Γερµανία ή το Βέλ-
γιο ή η Ολλανδία να… βρίσκονται πιο πί-
σω από την Ελλάδα σ’ αυτόν το δείκτη.
Ακόµη,ανσταθεί κανείςστουςκλάδουςοι-
κονοµικής δραστηριότητας µε υψηλό πο-
σοστό«βοηθώνοικογενειακήςεπιχείρησης»
στο σύνολο της εκεί απασχόλησης (∆ιά-

γραµµα 3), βλέπει ότι η γεωργία/πρωτογε-
νήςπαραγωγή,ηεστίαση,ταξενοδοχεία/τα
καταλύµαταβρίσκονταιστιςπρώτεςθέσεις.
Επαληθεύεται, δηλαδή,ηεµπειρικήπαρα-
τήρησηότισ’αυτούτουείδουςδραστηριό-
τητες συγκεντρώνεται το φαινόµενο της
αδήλωτηςεργασίας.Άµα,τώρα,προσθέσει
σ’αυτότοφαινόµενοκαιτηνέκτασητηςαυ-
τοαπασχόλησης σε τοµείς όπως τα «επι-
στηµονικά-τεχνικάεπαγγέλµατα»(δικηγό-
ροι, λογιστές, αρχιτέκτονες, σύµβουλοι) ή
το εµπόριο και τις κατασκευές (∆ιάγραµµα
4),διαπιστώνειότιηενδηµικότητατουφαι-
νοµένουτηςαδήλωτηςεργασίαςέχειαληθινά
βαθιές ρίζες στην ελληνική περίπτωση.
Συµπέρασµα: η νηφάλια προσέγγιση της
µελέτης του ΙΟΒΕ ενισχύει την αίσθηση
ότιτοφαινόµενοτηςαδήλωτηςεργασίαςκα-
λό θα ήταν να µην προσεγγίζεται υπό την
καταγγελτική/εντυπωσιοθηριακή πλευρά
του. Έχει πολύ δρόµο για να αρχίσει, καν,
να αντιµετωπίζεται. �

∆ιάγραµµα 3 Κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας µε το µεγαλύτερο
ποσοστό βοηθώνοικογενειακήςεπιχείρησης
στησυνολικήαπασχόληση,2011
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Σ
ε κάθε χώρα, η ονοµασία των κεν-
τρικών πλατειών της πρωτεύουσάς
της υποδηλώνει βασικά στοιχεία της

ταυτότητάς της: η Place de la Bastille και η
Concorde στο Παρίσι, η Trafalgar Square
στο Λονδίνο… Στην Αθήνα, ασφαλώς το
Σύνταγµα παραπέµπει στην εξεγερτικό-
τητατουΜακρυγιάννη,αλλάκαιστηνανα-
ζήτηση θεσµικής λύσης στα αδιέξοδα, η
Οµόνοια (αρχικά Πλατεία Ανακτόρων,
ύστεραΠλατείαΌθωνος)πήγεναεκφράσει
ένα ιδεώδες ειρήνευσης και καταλαγιά-
σµατος των παθών. Όµως, σε καµιά χώ-
ρα,σεκαµιάπρωτεύουσαδενθαβρεικανείς
– όσο κι αν ψάξει – το αντίστοιχο της Πλα-
τείαςΚλαυθµώνος(υπήρξεπαλιότεραΠλα-
τεία των Κήπων του Παλατιού (επί Όθω-
νος), Πλατεία Νοµισµατοκοπείου, Πλα-
τεία25ηςΜαρτίου·ενώτο1979πήγεναµε-
τονοµασθεί σε Πλατεία Εθνικής Συµφι-
λίωσης (µε βάση το γλυπτό που στήθηκε
προκειµένουνασβήσουνοιµνήµεςτουΕµ-
φυλίου),αλλάτο«Κλαυθµώνος»δενέφυγε,
από το 1878 που της δόθηκε η ονοµασία.
Γιατί; ∆ιότι η µνήµη του πώς µαζεύονταν
εκεί – µπροστά στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών του 19ου αιώνα - οι απολυµένοι δηµό-
σιοι υπάλληλοι, µετά από κάθε εκλογική
αναµέτρηση, να διαµαρτυρηθούν (να κλαί-
νε και να οδύρονται: αυτός είναι ο «κλαυθ-
µός») για την αποµάκρυνσή τους από την
εκάστοτε Κυβέρνηση, προκειµένου αυτή
να διορίσει τους δικούς της οπαδούς, απο-
δείχθηκε ισχυρότερη απ’ οτιδήποτε άλλο.
Εκείνοπουσυµβολίζειαυτήη ιστορικήµνή-
µη είναι το πόσο σύµφυτο µε την πορεία
του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους είναι
το φαινόµενο του πελατειακού/κοµµατι-
κού κράτους, της κοµµατοκρατίας.

Και η µεν θεσµική διέξοδος στο φαινόµενα
εκείνης της εποχής µπορεί να (θεωρήθηκε
ότι)δόθηκεµετηµονιµότητατωνδηµοσίων
υπαλλήλων,όπωςαυτήκαθιερώθηκεµετοΣύν-
ταγµατου1911–πιοσύγχρονα,δε,µετηνκα-
θιέρωσητηςπρόσβασηςστο∆ηµόσιοµέσα
από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όπως δια-
µορφώθηκαν το 1994 µε το νόµο Πεπονή.
Όµως, το φαινόµενο της διαχείρισης του
Κράτους – πολύ ευρύτερα: της οικονοµίας
ήκαιακόµηευρύτερα:τουκοινωνικού,τουπο-
λιτικού, του πολιτισµικού – µέσα από τους
µηχανισµούς και µε βάση τις προτεραιότη-
τεςτωνκοµµατικώνσχηµατισµώνείναικά-
τι που πάει πολύ βαθύτερα.

Πώς η κοµµατοκρατία αναπτύχθηκε…
Η αποκήρυξη του κοµµατικού κράτους,
της σχέσης πελατείας-πατρωνείας επα-
νέρχεταισταθεράστοπολιτικόλόγο–πάν-
τως από την εποχή του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου,ανόχιαπόεκείνητουΧαρίλαουΤρι-
κούπη. Όµως, από τότε η ίδια αυτή πελα-
τειακή λογική ενσωµατώθηκε στα αντα-
νακλαστικά της κοινωνίας. Ο πολιτικός
υπόσχεται διορισµούς, συντάξεις, «έργα»,
συµβάσεις, ρυθµίσεις, πρόσβαση στα νο-
σοκοµεία – µε µια λέξη: λύσεις στα προ-
βλήµατα του συγκεκριµένου πολίτη. Ο πο-
λίτης ανταλλάσει µ’ αυτά (ή: µε την προσ-
δοκία τους!) την ψήφο του.
Βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες, τα µετα-
πολεµικά χρόνια και εντελώς ιδιαίτερα τα
χρόνια της Μεταπολίτευσης, άλλαξε κυ-
ριολεκτικά η κλίµακα του προβλήµατος.
Από φαινόµενο σχεδόν διαπροσωπικό –
µε κύρια έκφραση µια πρόσληψη στο ∆η-
µόσιο, τη «διευθέτηση» µιας πολεοδοµικής
ή αγορανοµικής εκκρεµότητας, τη «διευ-

κόλυνση» µιας αδειοδότησης – προσέλα-
βε σταδιακά διαστάσεις συστηµικές. Αρ-
κεί να δει κανείς τη διαχείριση των συνε-
ταιρισµών ή των οργανισµών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στην ύπαιθρο. να προσεγ-
γίσει τον τρόπο στελέχωσης, αλλά και την
λειτουργία των ∆ΕΚΟ, πέρα και πάνω από
του κυρίως ∆ηµοσίου. Να αναζητήσει την
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα ή, πά-
λι, την κατανοµή των κονδυλίων των δια-
δοχικών Κοινοτικών Προγραµµάτων (από
τα ΜΟΠ/Ολοκληρωµένα Μεσογειακά
Προγράµµατα και τα πακέτα Ντελόρ µέ-
χρις, εντελώς πρόσφατα , στο ΕΣΠΑ). Να
παρακολουθήσει την υπηρεσιακή εξέλιξη
τωνστελεχώντουστενούκαιτουευρύτερου
δηµοσίου τοµέα (που τραγικά συχνά θυµί-
ζει τη λειτουργία της νοµενκλατούρας χω-
ρών του υπαρκτού σοσιαλισµού). Να δει
την πορεία των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων ή, ακόµη-ακοµη, και των φοιτητικών
νεολαιών (και την ολίσθηση απ’ εκεί στις
πολιτικές διοικητικές διαδικασίες).
…καιπώςηεναντίωσησ’αυτήνδενοδή-
γησε πουθενά
Όσο η γενίκευση του πελατειακού συστή-
µατος εντεινόταν, τόσο και η καταδίκη του
ξεκίνησε να γίνεται κεντρικό στοιχείο και
της δηµόσιας συζήτησης – µε την καταγ-
γελίααπόταΜέσαΕνηµέρωσηςνααποτελεί
µόνιµα επανερχόµενο και εντεινόµενο µο-
τίβο –, αλλά και του κεντρικού πολιτικού
λόγου – τουλάχιστον όσο οι διάφοροι πο-
λιτικοί σχηµατισµοί βρίσκονται, κάθε φο-
ρά, στην αντιπολίτευση. Ακόµη και ευρη-
µατικές εκφράσεις, όπως του «γρηγορό-
σηµου», διασυνδέθηκαν µε την πρακτική
της κοµµατοκρατίας.
Τοµαύροπολιτικόχρήµα,πάλι, ήκαιηκυ-

Επτά πληγές
Μέρος δεύτερο
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ρίως «διαπλοκή», δηλαδή η εγκαθίδρυση
δεσµών ανάµεσα στην κρατικοδίαιτη επι-
χειρηµατικότητα και την κεντρική (ή και
τοπική…)πολιτική,περνάειµέσααπότην
χρηµατοδοτικήστήριξηκοµµάτωνκαι πο-
λιτικών προσώπων. Απλώς, για λόγους ρε-
αλισµού (=κυνισµού)καιαποτελεσµατικό-
τητας, το ενισχυόµενο κόµµα (= «οι δικοί
µας»)είναιεκείνοιπουθεωρείταιότιθαβρε-
θούν, στην επόµενη στροφή, «στα πράγ-
µατα». Αυτό, µε τη σειρά του και µε δεδο-
µένοτοκόστοςτηςπολιτικής,αντιστρέφει
τοδίπολοπάτρωνας-πελάτης: τοκόµµα,ο
πολιτικός γίνεται πελάτης ενός κεντρικού
πάτρωνακαι, στη,συνέχεια «πουλάει»πα-
τρωνεία προς το κοινωνικό σύνολο.
Σε περιόδους όπως εκείνη του Εκσυγχρο-
νισµού (τέλη της δεκαετίας του ΄90, αρχές
της δεκαετίας του 2000), η ρητορική εναν-
τίον της πελατειακής πρακτικής κατέλα-
βε κεντρική θέση στον κυβερνητικό λόγο.
Στη συνέχεια, δε, τόσο η προσδοκία/υπό-
σχεση επανίδρυσης του κράτους – στα µέ-
σα της δεκαετίας του 2000 –, όσο και οι
µηχανισµοί διαφάνειας της επόµενης φά-
σης – το opengov και η diavgeia – διαµορ-
φώθηκανεξαρχήςωςαπάντηση/απόκρουση
των πρακτικών, οι οποίες είχαν εγκαθι-

δρυθεί και για τη νοσηρότητα των οποίων
όλοι συµφωνούσαν. Φραστικά.
Έγινε η συνολική αυτή λειτουργία φαινό-
µενοµιαςκοινωνίαςπουβρισκότανσεανά-
πτυξη, µαζί µε τις δυσλειτουργίες που αυ-
τήενσωµάτωνε.Μιαςκοινωνίαςπου–δια-
κηρυκτικάεναντιωνόµενηόσοκαι τοπολι-
τικό σύστηµα – βολεύεται στην πράξη µε
τις κοµµατικές παρεµβάσεις στη διαχείρι-
σητωνδηµοσίωνπραγµάτωναπότουςπο-
λιτικούς. Και, σταθερά, τους ψηφίζει…
Αυτή η κατάσταση έδειξε να κλονίζεται
µε τα αποτελέσµατα των δίδυµων εκλο-
γών Μαΐου-Ιουνίου του 2012, καθώς από
τα δυο βασικά κόµµατα της Μεταπολί-
τευσης – ΠΑΣΟΚ και Ν∆ – το µεν πρώ-
το κυριολεκτικά έλιωσε (ήταν, δε, εκείνο
πουπιοσυστηµατικάείχε επιδοθείστηνπε-
λατειακή λογική, «ανοίγοντάς» την κοι-
νωνικά…), ενώ το δεύτερο βγήκε τραυ-
µατισµένο, πάντως σαφώς µη-αυτοδύνα-
µο (αυτός ο χώρος είχε την πιο «παραδο-
σιακή» προσέγγιση στην κοτζαµπάσικη
λογική πελατειακής πρακτικής). Όµως,
η ανάγκη διακυβέρνησης που έφερε τη
συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ δεν
άργησε να δώσει τη δική της λογική δια-
µοιρασµένης κοµµατοκρατίας: η διαβόη-

τη ρύθµιση 4-2-1, µε βάση την οποία οι
εταίροι της Τρικοµµατικής κατένειµαν τις
«καλές θέσεις» στον δηµόσιο τοµέα απο-
τελεί κεκτηµένο της νέας εποχής, στην
οποία τόσα θετικά προς στιγµήν πήγαν
να στηριχθούν. (Άλλωστε, στην αµέσως
προηγούµενη Κυβέρνηση «Εθνικής Ανάγ-
κης» ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ είχαµε δει π.χ.
σε έναν κατεξοχήν λειτουργικό µηχανι-
σµό, το ΤΑΙΠΕ∆, τις λειτουργίες να πα-
γώνουν, οµολογηµένα, επειδή το µέλος
του διορισµένο – επισήµως! – από τον µι-
κρότερο έταιρο, θεωρούσε σκόπιµο ένα
απόλυτο standstill ενόσω υπήρχαν στον
ορίζοντα εκλογές…).
Όταν, δε, τα πράγµατα έφθασαν στην
υψηλού προφίλ υπόθεση της διάλυσης της
ΕΡΤ, η ήδη βαρύτατη σε συνέπειες και πα-
ρενέργειεςαυτήκίνησηεπιβαρύνθηκεεξαι-
ρετικά µε τη διάσταση πελατειακής έντα-
ξης του ιδιαίτερου αυτού κοµµατιού της
κοινωνίας, που αποτελεί η δηµοσιογρα-
φική οικογένεια: η αναδηµιουργία/ανα-
διάρθρωση της ΕΡΤ ως ΝΕΡΙΤ ή ως οτι-
δήποτε άλλο υπό συνθήκες 4-2-1 υπό-
σχεται «εξυγίανση» που µόνο νοσηρότη-
τα νέας εκδοχής µπορεί να φέρει. Εξ όνυ-
χος τον λέοντα! �
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Υπηρεσία περιστατικού διαφθοράς
στο δηµόσιο τοµέα, 2012
Ποσοστό % επί του συνόλου
Μήπως θυµάστε σε ποια υπηρεσία συνέβη αυτό;
(αυθόρµητες απαντήσεις)
Αναγωγή στο σύνολο του δείγµατος

Πηγή: ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάδος, Public Issue

Xρηµατικά ποσά που ζητήθηκαν σε περιστατικά
διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα, 2012
Για να τακτοποιηθεί η υπόθεση που αναφέρατε, περίπου πόσα χρήµατα
σας ζήτησαν, εκτός από τα νόµιµα; (αυθόρµητες απαντήσεις)
Βάση: Απαντούν µόνο όσοι τους έχουν ζητηθεί χρήµατα,
εκτός από τα νόµιµα, για να προχωρήσει πιο γρήγορα, ή να τακτοποιηθεί
µια υπόθεσή τους, τον τελευταίο χρόνο

Πηγή: ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια Ελλάδος, Public Issue
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Α
ν η ποιότητα του Κράτους ∆ικαίου
και, εν τέλει, της δηµοκρατίας κρι-
νόταν από τη νοµοθετική παραγω-

γή, από το πλήθος των νόµων (και διαταγ-
µάτων, και αποφάσεων, και κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων, και εγκυκλίων – προ-
παντός εγκυκλίων που στην πράξη κατι-
σχύουντωννόµωνήκαιτωνσυνταγµατικών
ακόµη διατάξεων!) ή, πάλι, από τη συχνό-
τητα των νοµοθετικών παρεµβάσεων, τό-
τε η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα αποτελού-
σε πρότυπο χώρας, ζηλευτό. Όλοι γνωρί-
ζουµε ότι συµβαίνει το ακριβώς αντίθετο:
πρόκειται για µια χώρα όπου η ασφάλεια
του ∆ικαίου έχει αληθινά εκλείψει. Για µια
χώρα όπου ο πολίτης γνωρίζει ότι, κάθε
στιγµή, «µπορεί να σε τυλίξουν σε µια κόλ-
λαχαρτί».Γιαµιαχώραόπουηέννοια«επεν-
δυτική πρωτοβουλία» ηχεί σαν κακόγου-
στο ανέκδοτο (και τούτο παρά τις διαδο-
χικές γενεές fast-track πρωτοβουλιών). Για
µια χώρα όπου οι «διευκολυντικές επαφές»
και το «γρηγορόσηµο» έχουν εγκαταστα-
θεί στην κοινή συνείδηση, µε βάθρο ακρι-
βώς το βολικό νοµοθετικό χάος.
Ηδιάγνωσηείναιγνωστή,έρχεταιαπόπο-
λύπαλιά–τουλάχιστοναπότηδεκαετίατου
΄90.Τελευταία,όµως,έχειπυκνώσει (ηδιά-
γνωση, φαντασθείτε το φαινόµενο!) τόσο,
ώστε κεντρικός εισηγητής σε ηµερίδα της
Κίνησης Πολιτών, το 2011, µετρούσε 20
τουλάχιστονδηµόσιεςδιοργανώσεις/συζη-
τήσεις/συνέδρια/στρογγυλά τραπέζια επί
του θέµατος σε µια 10ετία. Όσο έχουν πυ-
κνώσει και οι εκκλήσεις, σε διάφορους τό-
νους, για αντιµετώπιση του φαινοµένου µε
κινήσεις κωδικοποίησης, µε απλούστευση

καιµεσυστηµατοποίησητηςνοµοθέτησης.
ΑπότονΙούλιοτου2006,όπουοτότεΠρω-
θυπουργός,ΚώσταςΚαραµανλής,απεύθυ-
νεσοβαροφανέστατοέγγραφοµεθέµα«Νο-
µοθετική πολιτική και αξιολόγηση Ποι-
ότητας και αποτελεσµατικότητας νοµοθε-
τικών και κανονιστικών ρυθµίσεων» (Προς
όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς,
τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης,
όλους τους ΓΓ Υπουργείων και τους ΓΓ Γε-
νικών Γραµµατειακών Υπουργείων, όλους
τους ΓΓ Περιφερειών – ο Βυζαντινός Αυ-
τοκράτωρ θα χλόµιαζε από τη ζήλια του µε
τέτοια λίστα διανοµής των εντολών του!)
µέχριτονΜάρτιοήΑπρίλιοτου2012,όπου
στάλθηκεστοΦΕΚεπίΛουκάΠαπαδήµου
Νόµοςµετίτλο«Αρχές,∆ιαδικασίεςκαιΜέ-
σα Καλής Νοµοθέτησης», στην Ελλάδα τα
είδαµε όλα: Όµως… εξορθολογισµό στη
νοµοθέτηση, µε τίποτε.
Τι λέει η διάγνωση; Ότι υπάρχει εξαιρετι-
κά µεγάλος αριθµός αντίστοιχα λεπτοµε-
ρειακών νοµοθετικών ρυθµίσεων. Ότι στο
σώµατηςνοµοθεσίας,πουγιγαντώνεταικά-
θε χρόνο, «φωλιάζουν» διάσπαρτες ρυθµί-
σεις οι οποίες αφορούν στην ίδια θεµατική
ενότητα.Ότιέχειδιογκωθεί, καιδενπαύει
ναδιογκώνεται,ηέκδοσηδιαταγµάτωνκαι
αποφάσεων, δηλαδή ρυθµίσεων εξειδίκευ-
σης του βασικού νοµοθετικού κειµένου –
που, µε τη σειρά τους, πνίγουν το Συµβού-
λιοΕπικρατείαςστηλειτουργίαελέγχουτων
Π.∆. και τη ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη συνολι-
κά στην φάση ελέγχου της νοµιµότητας.
Ότι δίνεται, έτσι, στον βασικό εφαρµοστή
τουδικαίου–πουείναικαιδενµπορείπαρά
να είναι η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – την απόλυ-

τη διακριτική ευχέρεια να ερµηνεύει και να
εφαρµόζει κατά το δοκούν. Ότι µεσολαβεί
– το υπαινιχθήκαµε ήδη στο ξεκίνηµα αυ-
τού του σηµειώµατος – η διατύπωση εγκυ-
κλίων,δεκάδωνχιλιάδωνεγκυκλίων,πουµε
τοπρόσχηµατηςδιευκρίνησηςρυθµίσεωνκαι
επιµέρους διατάξεων δεν διστάζουν µέχρι
καινα«διορθώνουν»ήναεκτρέπουντιςρυθ-
µίσεις ή διατάξεις αυτές…

Οι άσχετες διατάξεις και τροπολογίες
και η ερµηνεία των ∆ικαστηρίων
Μια από τις κυριότερες πηγές αυτής της
σύγχυσης είναι η – αυξανόµενη µε τα χρό-
νια–τάσηναπροωθούνταιπολύσυχνάδια
τροπολογιών (και µάλιστα «µεταµεσονύ-
κτιων») τα αποφασιζόµενα. Το καηµένο
το Σύνταγµα ορίζει – άρθρο 74, παρ. 5, β΄
καιγ΄γιαόποιονθέλεινατοελέγξει–ότι«νο-
µοσχέδιοπουπεριέχειδιατάξειςάσχετεςµε
το κύριο αντικείµενο δεν εισάγεται για συ-
ζήτηση» (το ίδιο ισχύει και για τις τροπο-
λογίες). Πώς, λοιπόν, παίζαµε κυριολε-
κτικάµ’ εκείνοπουοιΡωµαίοιήδηπρινδυο
χιλιετίες καταδίκαζαν ως «leges saturae»;
Είναι απλό: το Σύνταγµα ορίζει, παµπό-
νηρα, ότι «σε περίπτωση αµφισβήτησης,
αποφαίνεται η Βουλή». Ε, λοιπόν, σταθε-
ρά η Βουλή «αποφαίνεται» ότι… όλα κα-
λά! Ή, πάλι, οι άσχετες ρυθµίσεις ή τρο-
πολογίες ουδέποτε αµφισβητούνται (ώστε
να «αποφανθεί»). Σταθερά, δε, η νοµολο-
γία θεωρεί ότι η παράβαση της θεµελιώ-
δους αυτής συνταγµατικής πρόνοιας «δια-
φεύγει τον δικαστικό έλεγχο». Άρα… νο-
µοθετήστεελευθέρως,όπωςθέλετεκαιόσο
κακότεχνα θέλετε!

Επτά πληγές
Μέρος τρίτο
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adp@economia.gr

Όταν ο νόµος γίνεται θηλιά…
Το τρίπτυχο «πολυνοµία – κακονοµία – ανοµία»: Πώς προέκυψε και πού οδηγεί
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Όµως, και η έννοια της ερµηνείας των νό-
µων από τη ∆ικαιοσύνη έχει – ας επιτραπεί
η έκφραση –«ξετεντώσει», χωρίς όρια, το
ρυθµιστικότουςπεριεχόµενο.Ταπιοακραία
προέρχονται από τη ∆ιοικητική ∆ικαιοσύ-
νη, από την οποία - για παράδειγµα – προ-
έκυψε διαχρονικά το γενικευµένο πάγωµα
της χωροταξίας/πολεοδοµίας µε σειρά µα-
ξιµαλισµών,ξεκινώνταςχαρακτηριστικάαπό
το «άπαξ δάσος, αείποτε δάσος» που θεω-
ρεί δάσος χιλιάδες επί χιλιάδων στρέµµατα
που βρίσκονται πυκνοδοµηµένα µε πολυ-
κατοικίες στον οικιστικό ιστό της Αθήνας ή
της Θεσσαλονίκης και φθάνοντας µέχρι το
de facto πάγωµα (ή απόπειρα παγώµατος)
κάθε επενδυτικής δραστηριότητας σε κάθε
γωνιά της Ελλάδας. Μήπως, όµως, να ξε-
χάσουµετις18.000αποστράτουςπουπρο-
ήχθησαν (αναδροµικά) σε στρατηγούς, εξ
αυτών600στοβαθµότουΑ/ΓΕΣ(!), καθώς
ταδικαστήριαέτσι «διάβασαν»τηνπρακτι-
κήτηςπροαγωγήςστονανώτεροβαθµόκα-
τάτηναποστρατεία;Ή,πάλι,τηνπερίπτωση
τηςΑγροτικής,όπουκάποτε∆ιοικητήςπρο-
ήγαγε καταχρηστικά, σε βαθµό διευθυντή,
τονδιευθυντήτουιδιαίτερουγραφείουτουκαι
παρευθύςδιευθυντοποιήθηκανµεδικαστικές
αποφάσεις 574 συνάδελφοί του, οι οποίοι
παρελήφθησανπαράταανώτεραπροσόντα
τους;Πώς,µετά,ναµηνπροβάλειως«ανα-
γκαιότητα»τηνοµοθετικήδιευθυντοποίηση
όλων–όλων,µηνµπλέκουµε!–τωνγιατρών
του ΕΣΥ µετά την πάροδο 9ετίας στη θέση
τους,επί∆ηµήτρηΑβραµόπουλου,ώστενα
αποφεύγονται οι δικαστικές εµπλοκές;…
∆ιόλουπαράξενο,ύστερα,πουοΕπιθεωρη-
τής∆ηµόσιας∆ιοίκησης,ΛέανδροςΡακιντζής,
– δικαστικής προέλευσης ο ίδιος – νοσταλ-
γούσε, στη διοργάνωση της Κίνησης Πολι-
τών,τηΝεαρά115τουΙουστινιανού,ηοποία
έκανε τι; Απαγόρευσε ευθέως την ερµηνεία
των νόµων από τα δικαστήρια!

Η διάσταση (και η απογοήτευση)
της «καλής νοµοθέτησης»
Τον Μάρτιο του 2012 – στα πλαίσια των
πιέσεων της Τρόικας για άρση των εµπο-
δίων στις µεταρρυθµίσεις , αλλά ενδεδυµέ-
νηµετοµανδύατηςαντιµετώπισηςτηςκα-
κονοµίας που, πλέον, ως φαινόµενο συζη-
τιέταιανοιχτά–ψηφίζεταιονόµος4048/12
µε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ρυθµιστική
∆ιακυβέρνηση:Αρχές,∆ιαδικασίεςκαιΜέ-
σαΚαλήςΝοµοθέτησης».Άµαδιατρέξεικα-
νείς το κείµενο αυτού του νόµου, θα βρει το
σύνολο των αρχών που θα ευχόταν ο οποι-
οσδήποτε να δει υλοποιούµενες: τι η ανα-
λογικότητα των ρυθµίσεων, τι η απλότητα
τωνρυθµίσεωνκαιη«αποφυγήτωναντιφα-
τικώνρυθµίσεων,τιηδιαφάνειακαιηδυνα-

τότητα υποβολής προτάσεων κατά της νο-
µοθέτησης, µε περιβάλλουσα όλων τη δη-
µοκρατικήνοµιµοποίησηκατάτηδιαδικασία!
Οιδιακηρυσσόµενεςαυτέςαρχέςπραγµα-
τικά ακούγονται σαν η πλήρης διάγνωση
των προβληµάτων που µόλις είδαµε – διά-
γνωσηαπότονοµοθέτη,βέβαια–ανκαι το
γεγονόςότιο4048/12«χρειάστηκε»ναεπα-
ναλαµβάνειαυτονόητεςσυνταγµατικέςρή-
τρες (το ότι π.χ. η νοµοθέτηση οφείλει να
έχει δηµοκρατική/κοινοβουλευτική νοµι-
µοποίηση ή να µην αντιβαίνει σε συνταγ-
µατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα παρά
µόνο όσο είναι αναπόφευκτο), θα ‘πρεπε

να υποψιάσει για την ειλικρίνεια…Πάν-
τως, ο ίδιος ο νόµος προνοεί για τα µέσα
υλοποίησηςτωνστόχωντου: δίνει έµφαση
στη διαβούλευση (που,όντωςπεριφέρεται
ανά τον δηµόσια τοµέα, µε opengov και
diavgeia, εδώ και κάποια χρόνια), επιµένει
στην απλούστευση και την κωδικοποίηση,
κάνει λόγο για «αξιολόγηση των αποτελε-
σµάτων»εφαρµογήςτωνρυθµίσεων,πράγ-
µα που οφείλει κάθε φορά να εξασφαλίζε-
ται στην αιτιολογική έκθεση.
Ο καηµένος ο 4048/12 γιόρτασε ήδη τα
πρώτα του γενέθλια – αποκαρδιωτικά! Αρ-
κεί να δει κανείς, πέρα από τα διαδοχικά
πολυνοµοσχέδια, τις φορολογικές διατά-
ξεις που µεσολάβησαν, τη συνέχιση των
πολεοδοµικών/χωροταξιών ρυθµίσεων αλ-
λάκαι…τηνοµοθέτησητου«µαύρου»στην
ΕΡΤ, για να διαπιστώσει πόσο βαθειά πη-
γαίνουν οι αντιστάσεις στη µεταρρύθµιση.

Στις φορολογικές διατάξεις, ταυτόχρονα,
συνεχίζεται και η λογική της «κουρελούς»
που συνεχώς απλώνεται και η πρακτική
της ανάθεσης της ουσίας σε υπουργικές
αποφάσειςκαι (κυρίως)σεεγκύκλιουςστην
ζούγκλα της πολεοδοµίας. Είδαµε το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας σταθερά να δια-
πιστώνειαντισυνταγµατικότηταόχιαπλώς
διατάξεων, αλλά συνολικά προσεγγίσεων
(όπωςη«τακτοποίηση»)πουεξίσουσταθερά
επαναφέρονται οριακά τροποποιηµένες.
Στη δε τραυµατική εµπειρία της ΕΡΤ, τό-
σο η αρχική κίνηση της Πράξης Νοµοθε-
τικούΠεριεχοµένου,όσοκαι ενσυνεχείαοι
απόπειρεςνοµοθέτησηςδείχνουντοπώςλει-
τουργεί η νοµοθέτηση αµηχανίας, όταν
απουσιάζει το πραγµατικό περιεχόµενο.
Λέειηεισηγητικήγιατη(διάδοχοτηςΕΡΤ)
ΝΕΡΙΤ: «Με την προτεινόµενη ρύθµιση
εξυγιαίνεταιένααπόταπιοσπάταλαΝΠΙ∆
του∆ηµοσίουτοµέα,µεαποτέλεσµαοιευερ-
γετικέςσυνέπειεςναείναιµεγάλεςκαιαπροσ-
διόριστεςακόµη».Τιναπρωτοθαυµάσεικα-
νείς; Την αναίσχυντη αναφορά του νοµο-
θέτη στη σπατάλη – που… ποιος τη δηµι-
ούργησεκαιπώς;Ήτις«µεγάλεςκαιαπροσ-
διόριστες ακόµη (…) «ευεργετικές συνέ-
πειες, που τάζει ανερυθρίαστα ασαφώς;
Όµως, η αποκορύφωση ήρθε µε το τελευ-
ταίο πολυνοµοσχέδιο – του Ιουλίου 2013 –
όπου, στο άρθρο 90 παρ. 2 βρισκόταν επι-
µελώςθαµµένηµιαδιάταξηπουπήγαινενα
προφυλάξει (µε οµιχλώδη παραποµπή σε
οργανωτικόνόµοτου2005)όσουςείχανθη-
τεύσει σε υπουργικό γραφείο, επιτροπές
κ.λπ.απότοενδεχόµενοδιαθεσιµότηταςή
απόλυσης από το ∆ηµόσιο: την τελευταία
στιγµή, απετράπη αυτή η αθλιότητα ειδι-
κού σωσιβίου για τα «πιο δικά µας παιδιά».
Όµως, και η προσπάθεια είναι δείγµα του
πού έχει φτάσει η κατάσταση…
Έτσι,στήθηκετοτρίπτυχο«πολυνοµία–κα-
κονοµία–ανοµία»,γιατί,µηναυτοπατώµεθα,
από τη νοµοθετική ζούγκλα καταλήγει κα-
νείς στην απαξίωση του ίδιου του νόµου.
Όπου και ζούµε. �
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Νοµοθετική παραγωγή

1974-2005 171.500 νοµοθετικές παρεµβάσεις
(συνολικά)

1974-2012 4.110 νόµοι

Ένας νόµος κάθε 3 ηµέρες,
16 νοµοθετικές παρεµβάσεις ανά ηµέρα

Πηγή: Εισήγηση καθηγητή Θεόδωρου Φορτσάκη στην ηµερίδα
της «Κίνησης Πολιτών» (16 Απριλίου 2013)

2012
Υποθέσεις που εκκρεµούν Μέσος όρος εκδίκασης (σε χρόνια)

Συµβούλιο επικρατείας 27.975 5
9 διοικητικά εφετεία 60.394 3.5
30 διοικητικά πρωτοδικεία 376.629 5
Ελεγκτικό συνέδριο 30.365 3

Άρειος Πάγος 2.692 1
21 πολιτικά εφετεία 36.304 3
69 πρωτοδικεία 255.382 3
301 ειρηνοδικεία 495.689 2.5

Πηγή: Εισήγηση καθηγητή Θεόδωρου Φορτσάκη στην ηµερίδα της «Κίνησης Πολιτών» (16 Απριλίου 2013)
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Ε
ίναι ζήτηµα αν, σε µια χώρα όπως η
Ελλάδαόπουηαυτοκαταγγελίααπο-
τελεί διαδεδοµένη πρακτική, υπάρ-

χει φαινόµενο που να έχει περισσότερο και
συστηµατικότερα αναδειχθεί η νοσηρότη-
τά του απ’ ότι η φοροδιαφυγή.
Στον πολιτικό λόγο, αλλά και στη δηµο-
σιογραφική κάλυψη της επικαιρότητας –
και µάλιστα στα χρόνια της µεγάλης δη-
µοσιονοµικής κρίσης – η φοροδιαφυγή τα-
κτικά εγκαλείται για κεντρική ευθύνη στον
εκτροχιασµό της οικονοµίας. Μεγέθη µέ-
χρικαι11διςευρώσεετήσιαβάσηέχουνανα-
φερθεί (µε αδήλωτα εισοδήµατα της τάξε-
ως των 28 δις), ακόµη και στη Βουλή, προ-
κειµένου να καταδείξουν την έκταση του
φαινοµένου. (Βέβαια,οανταγωνισµόςυπερ-
βολής τείνει φορές-φορές να δηµιουργεί
φαινόµενα µιθριδατισµού, ανοχής προς το
ίδιο το φαινόµενο που εγκαλείται και κα-
ταδικάζεται).Τοµείςδραστηριότηταςόπως

τωνελεύθερωνεπαγγελµάτων(δίπλαστους
παραδοσιακά εγκαλούµενους γιατρούς ή
δικηγόρους συναντά κανείς τους υδραυλι-
κούς ή τους ηλεκτρολόγους και πιο πρό-
σφατατουςεπιχειρηµατίεςνυχτερινώνκέν-
τρων), αλλά και κινήσεις ρουτίνας όπως η
µη-έκδοση και η µη-διεκδίκηση αποδείξε-
ων για τις συναλλαγές της καθηµερινότη-
τας εγκαλούνται για την έκταση της φο-
ροδιαφυγής. Προσπάθειες «συστράτευ-
σης» των πολιτών/φορολογουµένων µε τη
συλλογήαποδείξεωνή,πάλι, «απειλής»κα-
τά των ίδιων π.χ. µε τη δηµιουργία πρό-
σθετων επιβαρύνσεων σε περίπτωση µη-
συλλογής αποδείξεων έρχονται κάθε τόσο
στην επιφάνεια – µε πρόσφατη την αρκε-
τά κωµική πρωτοβουλία «λοταρίας» απο-
δείξεων εκ µέρους του υπουργείου Οικο-
νοµικών.
Από πολύ νωρίς στην κρίση, τόσο το ∆ΝΤ
καιηΕυρωπαϊκήΕπιτροπή,όσοκαιηΤρόι-

κα στις διαδοχικές παρουσίες της στην Ελ-
λάδα δείχνουν προς την κατεύθυνση της
φοροδιαφυγής για να εντοπίσουν την ευ-
θύνη της µη-βελτίωσης των δηµοσιονοµι-
κών: ακόµη και η ίδια η καγκελάριος Άνγ-
κελα Μέρκελ ή η Γ.∆. του ∆ΝΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, έχουν αναφερθεί διεξοδικά –
ακόµη και µε παραδείγµατα! - στο φαινό-
µενοτηςφοροδιαφυγήςστηνΕλλάδα.Πρό-
σφατα, άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ξεκίνησε τα πρώτα βήµατα προδικαστικής
διαδικασίαςκατά της Ελλάδας για µη-συµ-
µόρφωση µε τις υποχρεώσεις διοικητικής
συνεργασίαςτωνφορολογικώναρχών. (Βέ-
βαια,ηΕλλάδαδενήτανσ’αυτόακριβώςµό-
νη εγκαλούµενη: ήταν και η Ιταλία, το Βέλ-
γιο, η Πολωνία και… η Φινλανδία). Συ-
νολικά, µπροστά στη διεθνή κοινή γνώµη,
η ελληνική κοινωνία καταγγέλλεται – και
στο διεθνή Τύπο, τα φαινόµενα φοροδια-
φυγής ασκούν ιδιαίτερη γοητεία … - για

Επτά πληγές
Μέρος τέταρτο
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του Α∆Π

Φοροδιαφυγή: µια ελάχιστα
ειλικρινής συζήτηση
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συνολική ανοχή έναντι της λειτουργίας
εκτός φορολογικού πλέγµατος. Οι ανεκ-
δοτολογικές αναφορές αφθονούν. Έτσι,
εντελώς πρόσφατα – στις αρχές του φετι-
νού καλοκαιριού – ένα νέο µέτωπο φορο-
διαφυγής «ανακαλύφθηκε», για να επαλη-
θευθεί ότι το φαινόµενο είναι ευπροσάρ-
µοστο στην εκάστοτε συγκυρία. Έλεγχοι
του Σ∆ΟΕ έδειξαν ότι η µη-υπαγωγή σε
φορολόγηση των ενοικιαζόµενων θερινών
κατοικιών (µε την χρήση του ίντερνετ, η
πρακτική έχει απογειωθεί στους δηµοφι-
λείς νησιώτικους προορισµούς) και η απο-
φυγή της νόµιµης απασχόλησης στις θερι-
νές τουριστικές ασχολίες έχει πλέον ενδη-
µικόχαρακτήρα.Σεκάπου1.000ελέγχους,
διαπιστώθηκαν 2.470 παραβάσεις, µε συ-
νολικόποσοστόπαραβατικότηταςκοντάστο
50%. Η παραβατικότητα έφθανε το 84%
στη Ρόδο, το 80% στη Ζάκυνθο, το 77%
στη Σαντορίνη, το 72% στην Τήνο, το 6%
στηνΠάρο, «µόλις»το43%στηΜύκονο…

Όταν οι προσπάθειες καταπολέµησης
της φοροδιαφυγής αυτοϋπονοµεύονται
Η ανεκδοτολογική και διεκτραγωδητική
αναφορά στο φαινόµενο της φοροδιαφυ-
γής και στις αποδιαρθρωτικές συνέπειές
του δεν οδηγεί σε κάτι το χρήσιµο: αυτό,
έστω και µε καθυστέρηση ξεκίνησε να συ-
νειδητοποιείται. Αντίθετα, εκείνο που έρ-
χεται στην πρώτη γραµµή είναι οι διάφο-
ρες προσπάθειες να στηθούν µηχανισµοί
αντιµετώπισης του φαινοµένου. Για την
ώρα, πάντως, δεν δείχνουν ιδιαίτερα απο-
τελεσµατικοί.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ν.3943/2011,
πουσυµπλήρωσεφέτοςτηνάνοιξηταπρώ-
τα του γενέθλια, θεσπισµένος µετά από έν-
τονη πίεση της Τρόικας ώστε να υπάρξει
πανηγυρική εναντίωση της έννοµης τάξης
απέναντι στο φαινόµενο της φοροδιαφυ-
γής, µερίµνησεώστεηφοροδιαφυγήναθε-
σπισθείως«διαρκέςέγκληµα»,πράγµαπου
συνεπάγεται τη δίωξή του ως συνεχούς αυ-
τοφώρου. Προβλέπει ποινές κάθειρξης
µέχρι και 20 ετών, κινούµενος εύκολα στη
σφαίρατηςκακουργηµατικήςδίωξης.Ακό-
µη περισσότερο, στην έννοια της φορο-
διαφυγής ο νόµος έχει περιλάβει τόσο τη
µη-καταβολή βεβαιωµένων χρεών προς το
∆ηµόσιο, τη µη-απόδοση ΦΠΑ και άλλων
παρακρατούµενων φόρων (όπου υπορρέ-
ει η έννοια της υπεξαίρεσης…), όσο και η
παράλειψη υποβολής ή η υποβολή ανα-
κριβούς δήλωσης. Αυτή η διεύρυνση του
ποινικού χαρακτήρα της φοροδιαφυγής
κάνει τη γνώριµη για την ελληνική έννοµη
τάξηεπιλογή:πανηγυρικήαποκήρυξηµιας
σειράς από ανόµοιου βάρους πράξεις και

απειλή βαρύτατων κυρώσεων – που δυ-
σχεραίνει τελικά τη δίωξη στην πράξη…
Βέβαια,πέρααπότηνεπιβολήποινικώνκυ-
ρώσεων,ηφορολογικήπαράβασησυνεπά-
γεται και πρόσθετους φόρους/προσαυξή-
σεις/πρόστιµα,καθώςκαιδιοικητικούςαπο-
κλεισµούς(απαγόρευσησυµµετοχήςσεπρά-
ξειςµετο∆ηµόσιο,µηέκδοσηφορολογικής
ενηµερότητας που συνεπάγεται αδυναµία
είσπραξηςοφειλοµένωνποσώνκ.ο.κ.).Αυ-

τό θεωρείται ότι δηµιουργεί «πλέγµα απο-
κλεισµού»γιατουςφοροφυγάδες,στενότε-
ρο παρά ποτέ. Μένει να δειχθεί η λειτουρ-
γία του στην πράξη.
Επίσης, από πλευράς Τρόικας έχει επι-
βληθεί το – σωστό, σωστότατο- λειτουρ-
γικό µέτρο της αυτονόµησης ενός τµήµα-
τος της φορολογικής διοίκησης από τον
πάντα επίφοβο (για την αποτελεσµατικό-
τητα…) εναγκαλισµό της πολιτικής ηγε-
σίας,µετονκαθορισµότουµόνιµουΓενικού
Γραµµατέα (αρχικά ήταν να ορισθεί µόνι-
µος υφυπουργός, πλην όµως το πολιτικό
σύστηµα «δεν το άντεξε»…). Στη θέση αυ-

τή ορίσθηκε ο Χάρης Θεοχάρης, που είναι
αλήθεια ότι κατόρθωσε να αυτοπροσδιο-
ρισθεί ως αρκετά σηµαντική δηµόσια φι-
γούρα. Ενώ η παράλληλη εισαγωγή στην
πράξη της λογικής των διασταυρώσεων µε
την χρήση της τεχνολογίας άρχισε να δί-
νει δυνατότητες ελέγχου – αλλά, κυρίως,
πρόληψης – της φοροδιαφυγής.
Πλην όµως και εδώ λειτούργησε τόσο η
υποκρισία του συστήµατος (στον Χ. Θεο-
χάρη δεν ανατέθηκε ποτέ η ευθύνη των µε-
γάλων υποθέσεων), όσο και ο πειρασµός
της υπερβολής. Το δεύτερο αυτό στοιχείο
είναι και το πιο τραυµατιστικό: η περί-
πτωση των φετινών δηλώσεων φόρου ει-
σοδήµατος, που υποχρεωτικά υποβάλ-
λονται απ’ όλους ηλεκτρονικά (ώστε να
υπόκεινται σε άµεση διασταύρωση), είναι
χαρακτηριστική για την εµπλοκή που ήδη
δηµιούργησε. Πλήθος δηλώσεων, µόλις
υποβληθούν, «ζητούν» από τον φορολο-
γούµενο να αποστείλει στις αρχές το σύ-
νολο των υποστηρικτικών εγγράφων και
στοιχείων (για έλεγχο, που όλοι γνωρίζουν
ότι ουδέποτε θα γίνει). Ενώ άλλες, πάλι,
πληροφορούν ότι… θα εκκαθαριστούν µό-
νοαφούγίνουνπρώταδιασταυρώσεις.Ενώ
όλα αυτά ακούγονται αυστηρά ελεγκτικά,
καταλήγουν σε επίγνωση των φορολο-
γούµενων ότι µέσα στην αχλή των εφο-
ριών, ο έλεγχος πάλι χάνεται (Α, ναι, και τα
έσοδα µένουν πίσω).
Το φαινόµενο της αυτοϋπονόµευσης των
προσπαθειών καταπολέµησης της φορο-
διαφυγήςπαίρνει–µετοπέρασµατουχρό-
νου, µε τη διεθνή διάσταση που του δίνε-
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Η ανεκδοτολογική
και διεκτραγωδητική

αναφορά στο φαινόµενο
της φοροδιαφυγής και
στις αποδιαρθρωτικές

συνέπειές του δεν οδηγεί
σε κάτι το χρήσιµο

Η φοροδιαφυγή, υπολογισµένη κατά επαγγέλµατα
Μέση φοροδιαφυγή (ευρώ) Πολλαπλασιαστής εισοδήµατος Νοµοσχέδιο

Ιατρικά Επαγγέλµατα 29,343 2.45 ΝΑΙ
Μηχανολογικά Επαγγέλµατα 28,625 2.40 ΝΑΙ
Εκπαίδευση 24,742 2.55
Λογιστικές & οικονοµικές υπηρεσίες 24,573 2.22 ΝΑΙ
Νοµικές υπηρεσίες 24,032 2.24 ΝΑΙ
Μονάδες παραγωγής 22,598 2.26
ΜΜΕ & Τέχνες 18,360 2.22
Ξενοδοχεία & εστιατόρια 15,884 1.99
Κατασκευές 13,919 1.85
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες 9,438 1.62 ΜΕΙΚΤΟ
Μεταφορές 9,320 1.51
Γεωργία 9,288 1.75
Προσωπικές υπηρεσίες & φαρµακεία 7,531 1.49
Λιανικό εµπόριο 5,215 1.27
Άλλα 3,370 1.22

Πηγή: Έρευνα των Νικολάου Αρταβάνη, Adair Morse και Μαργαρίτας Τσούτσουρα, στο greekeconomistsforreform.com (βασισµένο στο Chicago
Booth Research Paper των ίδιων. «Tax Evasion Across Industries, Soft Credit Evidence from Greece)»

Epta Pliges:BASIKH 8/28/13 5:10 PM Page 23



ται, µε την ενσωµάτωση της τεχνολογίας
κ.λπ. – νέες, όλο και πιο «σύγχρονες» δια-
στάσεις.

Όπου και το ∆ΝΤ ανακαλύπτει
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής
φοροδιαφυγής
∆εν είναι πάντως τυχαίο πως, σε ειδική µε-
λέτη του, το ∆ΝΤ επισηµαίνει κάτι που «η
πιάτσα» (ακόµη και δηµοσιογραφική, οσά-
κιςδεναναλίσκεταιστηνπολιτικήηθικολογία
επίτουθέµατος)έχειεπισηµάνειεδώκαικαι-
ρό: ότι, δηλαδή, οι Έλληνες – και µάλιστα
οι ελληνικές επιχειρήσεις – ουσιαστικά
προτρέπονταιαπότοίδιοτοφορολογικόσύ-
στηµα να φοροδιαφύγουν, ασφαλέστατα,
δε, να φοροαποφύγουν. Με αντικείµενο
και στόχο το να επιβιώσουν…
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς ποιες
δυσλειτουργίες του φορολογικού συστή-

µατος, δηλαδή της σταθερής πρακτικής
των τελευταίων (πολλών) χρόνων, επιση-
µαίνει το Ταµείο δια των εµπειρογνωµό-
νων του. Οι παροικούντες της Ιερουσαλήµ
έχουν συχνά ακούσει όχι τόσο τον Πωλ
Τόµσεν, όσο τον Μποµπ Τράα να παρα-
πονιέται, αφού πρώτα δήλωνε έκπληξη.
Οι τρεις πρώτοι λόγοι που επισηµαίνον-
ται είναι τόσο τετριµµένοι, ώστε είναι να
απορεί κανείς µε το ότι το ∆ΝΤ απορεί:

1. Συνεχώςδίνονταιπαρατάσειςστηνπρο-
θεσµίαεκπλήρωσηςτωνφορολογικώνυπο-
χρεώσεων.Ηφετινήθεατρικήπαράστασηµε
τις παρατάσεις ή µη-παρατασεις των προ-
θεσµιώνυποβολήςτωνδηλώσεων(µετοσύ-
στηµαTAXISσεχαρωπήκατάρρευση)ήταν
εξαιρετικάδιδακτική.Συνεπώς,όποιοςεπι-
λέγει (ή και … τυχαίνει) να συµµορφωθεί
προςτιςαρχικές/κανονικές/νοµοθετηµένες
προθεσµίεςτιµωρείται–ανµητιάλλοµετην
απώλεια ρευστότητας. Αυτό, υπό τις µετά
το2011συνθήκες,αποτελείµιαήπιαςµορ-
φής επιχειρηµατική αυτοκτονία.
Το τι θα γίνει φέτος – και µάλιστα σε επί-
πεδο φορολόγησης εισοδήµατος φυσικών
προσώπων! – µε την πρακτική της ιντερ-
νετικήςυποβολήςπου«έβγαζε»,όπωςείπαµε,

είτε την απειλητική οθόνη ότι θα γίνουν
διασταυρώσεις, είτε την απαίτηση να στα-
λούνταπαραστατικάγιαέλεγχο, θατοδεί-
ξει η νεκροψία…

2. Κάθε φορά, αναµένεται η επόµενη ανα-
κοίνωση «ρύθµισης». Όποιος επιλέγει – ή
τύχει – να πληρώσει κανονικά, τιµωρείται
όταν βλέπει τον ανταγωνιστή του να προ-
σέρχεται στην επόµενη (ή τη µεθεπόµενη
ή τη µεταµεθεπόµενη) ρύθµιση. Το ίδιο,
δηλαδή, µε το θέµα των προθεσµιών στο
χειρότερο. Όσες φορές ειπώθηκε ότι «αυ-
τή θα είναι η τελευταία ρύθµιση» (τώρα
ήταν η γραφική «ρύθµιση τελευταίας ευ-
καιρίας…), άλλες τόσες συν µια διαψεύ-
σθηκε. Επιπλέον, υπάρχει η de facto δια-
πίστωση ότι οι µεταγενέστερες ρυθµίσεις
καταλήγουν ευνοϊκότερες από τις προ-
ηγούµενες. Ο φορολογούµενος, ως Πα-
βλοφιάνος σκύλος, µαθαίνει!

3. Έστω ότι κανείς βρίσκεται µε πρόβλη-
µα στα πλαίσια ελέγχου. Και ότι του βε-
βαιώνεται φόρος, µαζί µε τα ειθισµένα πα-
ρατράγουδα προσαυξήσεων, προστίµων
κ.λπ. [Εδώ,το∆ΝΤέχειπαραλείψειναση-
µειώσει τη ροπή του ελέγχου να σε τσε-
κουρώνει για τυπικές παραβάσεις. Αυτό,
περιάγει τονφορολογούµενοσεψυχολογι-
κή κατάσταση «νόµιµης άµυνας» κατά του
Κράτους. Επίσης, το ∆ΝΤ παρέλειψε να
καταγράψειστησυλλογιστικήτουτοενδε-
χόµενο – ενδεχόµενο, λέµε! – ενός µη από-
λυτα καλόπιστου ελέγχου. Οπότε το «κό-
στος» επιµερίζεται – ας το πούµε ευγενικά
– σε κόστος που περιέρχεται στο ∆ηµόσιο
καισεκόστοςόπουβελτιώνειτηνοικονοµική
κατάστασητωνδεινώνδοκιµαζόµενουεφο-
ριακούελεγκτή.Αλλ’αςπροσπεράσουµε...
Το να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια,
ιδίως µε τις δικασίµους που δίνονται «για
κάποτε»,αποβαίνεισταθεράπιοσυµφέρον
από το να πληρώσει κανείς. Ακόµη και µε
τις όλο και βαρύτερες υποχρεώσεις προ-
καταβολής, για ναείναιπαραδεκτήηπρο-
σφυγή. [Προσθέστε, εδώ, το ότι η πολυ-
πλοκότητατηςνοµοθεσίαςπουπροκύπτει
από το πλέγµα πολυνοµίας/κακονο-
µίας/ανοµίας – και που κυνηγά τον δυστυ-
χήδιοικούµενο-φορολογούµενοοσάκιςπε-
ριέρχεταιστανύχιατουεφόρου-στρέφεται
εναντίοντουεφόρουκαιτου∆ηµοσίου,όταν
βρεθεί ναδικάζεται.Μεένανκαλόδικηγό-
ρο…]. Αν,τώρα,πάµελίγοβαθύτερακαιπιο
κοντά στην ουσία, βλέπει ότι:

4. Η µη-δήλωση, µη αποδοχή των κυρώ-
σεωνπουεπισύρειαυτή,καταλήγεινακοστίζει
περισσότεροαπ’ότιηκαταβολήτουφόρου,

όπως βεβαιώνεται όταν χρειάζεται η επι-
χείρησηναδανειστεί– ιδίωςυπότιςτωρινές
συνθήκεςπιστωτικήςασφυξίας,όπουηέν-
νοια «επιτόκιο/κόστος χρήµατος» τείνει
προς το άπειρο. Εδώ, πραγµατικά, η επι-
χειρηµατική επιβίωση µπαίνει στη µέση.

5. Άµα πάρει κανείς κατά γράµµα τη νό-
µιµη φορολογική επιβάρυνση ενός ελεύ-
θερου επαγγελµατία ή µιας µικρής επιχεί-
ρησης – το 23% του ΦΠΑ, συν τον οριακό
φορολογικόσυντελεστήεισοδήµατος/κερ-
δών – και έλθει σε σύγκριση µε την πραγ-
µατικότητα του φοροδιαφεύγοντος αντα-
γωνιστή, που (ήδη) τζιράρει τον ΦΠΑ και
«τρέχει»αφορολόγηταταπεριθώριάτου,ξα-
ναβρίσκεται µπροστά στην πρόκληση της
επιχειρηµατικής επιβίωσης.

Αν, τώρα, δει κανείς και τη διάσταση της
πληρωµής ή µη ασφαλιστικών εισφορών
για τους εργαζόµενους – εκεί το ∆ΝΤ ξε-
τρύπωσε/συνειδητοποίησε το στοιχείο για
συνολικόκόστοςφόρωνκαι εισφορών43%
των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζό-
µενων – σε σύγκριση µε τα πρόστιµα για
την ενδεχόµενη σύλληψη εισφοροδιαφυ-
γής, πάλι βρίσκεται ωφεληµένος όποιος
κινηθεί εκτός πλαισίου.
Το σχέδιο σπαρακτικό – ή µήπως απλοϊ-
κό; - αυτής της παραπλάνησης του ίδιου
του ∆ΝΤ στην πραγµατικότητα της έλλο-
γης φοροδιαφυγής στην ελληνική πραγ-
µατικότητα είναι ότι καταλήγει στο εξής:

6. Ο φορολογούµενος νιώθει ότι οι φόροι
που καταβάλλει – όποτε και όταν τους κα-
ταβάλλει – δεν έχουν ανταποδοτικότητα:
Υγεία, Παιδεία, µεταφορές, σιγά-σιγά η
ίδια η Κοινωνική Ασφάλιση είναι τόσο χα-
µηλού επιπέδου, που ο φορολογούµενος
(«πολίτης» κατά τα άλλα) αισθάνεται στα-
θερά εξαπατηµένος.
Έτσι, πορεύεται – στο µέσο της δηµοσιο-
νοµικής κρίσης – η ελάχιστα ειλικρινής συ-
ζήτηση γύρω από την φοροδιαφυγή και τις
συνέπειές της. �

24520 Οικονοµική Επιθεώρηση Σεπτέµβριος 2013

Επτά πληγές
Μέρος τέταρτο

Το ∆ΝΤ επισηµαίνει
ότι οι Έλληνες – και
µάλιστα οι ελληνικές

επιχειρήσεις – ουσιαστικά
προτρέπονται από το ίδιο
το φορολογικό σύστηµα

να φοροδιαφύγουν

Ο φορολογούµενος νιώθει
ότι οι φόροι που

καταβάλλει – όποτε και
όταν τους καταβάλλει – δεν
έχουν ανταποδοτικότητα:

ο φορολογούµενος
(«πολίτης» κατά τα άλλα)

αισθάνεται σταθερά
εξαπατηµένος
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Μ
ετονπιοευθύκαισαφήτρόπο,πρό-
σφατηέκθεσηπροςτηΒουλήτωνΕλ-
λήνων (2012) των Μιχάλη Παπα-

δάκη,ΜανώληΚογεβίνακαι∆ηµήτρηΤρι-
χόπουλου το θέτει: «Η κοινή γνώµη και η
επιστηµονικήκοινότητασυγκλίνουν–από
κοινού µε οικονοµικούς, κοινωνικούς και
πολιτικούςκύκλους–στηδιαπίστωσηότιη
χώρα µας παρουσιάζει δηµογραφικό πρό-
βληµα […]. Κύριες συνιστώσες είναι η πο-
λύ χαµηλή γεννητικότητα, η ανεξέλεγκτη

µετανάστευσηκαιοιέντονεςπεριφερειακές
διαφορές της πληθυσµιακής δυναµικής».
Σχεδόν 15 χρόνια νωρίτερα, επικεντρώ-
νονταςτοενδιαφέροντηςπροσέγγισήςτου
στην κυριότερη, ίσως, επίπτωση αυτής της
κατάστασης - την αποσάθρωση του συ-
στήµατοςΚοινωνικήςΑσφάλισης -,οΓιάν-
νης Σπράος είχε αποτυπώσει µε σοκαρι-
στικό, όσο και ευθύβολο τρόπο την υπορ-
ρέουσα τάση: «Γεννάµε πολύ λίγο, αλλά
καιπεθαίνουµελιγότερο».ΟρόλοςτηςΈκ-

θεσηςΣπράου (πουστοΑσφαλιστικόήταν
πολύ περισσότερο συνεισφορά του Πλά-
τωναΤήνιου,οοποίοςέκτοτεδενέπαψενα
επανέρχεται στο ζήτηµα) στη συνειδητο-
ποίηση αυτής της δυναµικής, ως µακρο-
χρόνια τάση, τώρα µόλις συνειδητοποιεί-
ται. Βασική παράµετρος αυτής της εξέλι-
ξης, που έχει στρεβλώσει αποφασιστικά
την πυραµίδα των ηλικιών, είναι η χαµηλή
γεννητικότητα, που έχει οδηγήσει την Ελ-
λάδα σε δείκτη γονιµότητας (µε µέσο όρο

κάτω από 1,5 παιδιά ανά γυναίκα) κα-
τώτερο από το επίπεδο που είναι ανα-
γκαίο για την αντικατάσταση των γε-
νεών. Βέβαια, την ίδια στιγµή, υπήρξε
αύξηση του προσδόκιµου ζωής (δια-
µορφώνεται πλέον στα 77,6 χρόνια για
τουςάντρες,στα82,9γιατις γυναίκες),
πουαυξάνειτονπληθυσµόστοάνωτµή-
µατου:όµως,µετάαπόένασηµείο,ηεξέ-
λιξη αυτή επιταχύνει τη γήρανση και
καταλήγει πάλι σε αρνητικό αποτέλε-
σµα συνολικά (ελαφρά «αύξηση της
αδρής θνησιµότητας»).
Ηµετανάστευση, τώρα,πουτιςδυοτε-
λευταίεςδεκαετίες έφερεόχιµόνοεκα-
τοντάδεςχιλιάδεςάτοµαστηνΕλλάδα,
αλλά και ενίσχυσε τις νεότερες, παρα-
γωγικά δυναµικές ηλικίες – προξενών-
τας,ωστόσο,άλλουείδουςπιέσειςκαιτρι-
βές –, ενώ ταυτόχρονα προσέθεσε και
στον αριθµό νέων γεννήσεων, άρχισε
τα τελευταία χρόνια να αντιστρέφεται
έντονα (ήδη: ραγδαία), µε τους επανα-
πατρισµούς οικονοµικών µεταναστών
λόγω της οικονοµικής κρίσης (η µετα-
νάστευση, ιδίωςαπόβαλκανικέςχώρες,
είχεσαφώςχαρακτήραοικονοµικό,οπό-
τε το κίνητρο παραµονής αντιστράφη-
κε µε χώρες όπως η Αλβανία ή η Βουλ-
γαρίαναπροκύπτουνπλέονσαφώςελ-
κυστικότερες). Ταυτόχρονα, η εκροή
πληθυσµού αυτήν την φορά Ελλήνων,
πάλι λόγω της κρίσης, είναι ένα φαινό-
µενοπουεντείνεταιµεγρήγορουςρυθ-
µούς: είναι νωρίς να εκτιµηθεί η πραγ-

Επτά πληγές
Μέρος πέµπτο

20575 Οικονοµική Επιθεώρηση Οκτώβριος 2013

του Α∆Π

Γήρανση του πληθυσµού
και δηµογραφικό αδιέξοδο
Χαµηλή γεννητικότητα, αύξηση του προσδόκιµου ζωής και αµφίπλευρη
µετανάστευση δηµιουργούν ανασφάλεια

Πυραµίδες ηλικιών του πληθυσµού της Ελλάδας: απογραφές
1928, 1951, 2001 και προβαλλόµενος πληθυσµός του έτους 2050

Πηγή: Ελληνική Εταιρεία δηµογραφικών µελετών

Ηλ
ικ

ία

Άνδρες

400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000

Γυναίκες
Φύλο

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ηλικία

Απογραφή 1928

Ηλ
ικ

ία

Άνδρες

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Γυναίκες
Φύλο

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ηλικία

Απογραφή 1951

Ηλ
ικ

ία

Άνδρες

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Γυναίκες
Φύλο

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ηλικία

Προβολή 2050

Ηλ
ικ

ία

Άνδρες

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Γυναίκες
Φύλο

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ηλικία

Απογραφή 2001

Epta Pliges:BASIKH 9/26/13 6:12 PM Page 20



µατική του έκταση (σε αντίθεση µε την ού-
τωςήάλλωςµεγάληκάλυψητηςαπόταµέ-
σαενηµέρωσης…),όµως,τοβέβαιοείναιότι
(α)ηεκροήαφοράστουςπλέονδυναµικούς,
νέωνηλικιώνπληθυσµούςκαι (β)αυτήντην
φορά, σε αντίθεση µε την πρώτη µεταπο-
λεµική περίοδο ή και παλιότερα τον Με-
σοπόλεµο, πρόκειται εν πολλοίς για µετα-
νάστευση καταρτισµένου, συχνά επιστη-
µονικάποιοτικούδυναµικού.Ενώ(γ)οιπρο-
οπτικές διάρκειας της τωρινής κρίσης κα-
θιστούν αµφίβολες τις µελλοντικές πιθα-
νότητεςεπανεισροής/παλιννόστησηςόσων
σήµερα αποφασίζουν να φύγουν.
Οι επιπτώσεις από το συνδυασµό αυτών
τωνφαινοµένωνγίνονται ταχύτατααισθη-
τέςσεόλητηνέκτασητηςοικονοµικής,αλ-
λά και της κοινωνικής ζωής. Είναι γνωστό
– αλλά, µε την κατάρρευση ήδη του συντα-
ξιοδοτικού συστήµατος τα τελευταία χρό-
νιαµε«πυροκροτητή»τηνοικονοµικήκρίση,
συνειδητοποιείται όλο και βαθύτερα – ότι
τοπαραγωγικότµήµατουπληθυσµού(ηλι-
κίες 15-64 ετών) συντηρεί και το νεανικό
τµήµα (0-14 ετών), αλλά και τους άνω των
65.Ηταυτόχρονηγήρανση–δηλαδή,ηαύ-
ξησητωνάνωτων65ετών–και υπογεννη-
τικότητα – δηλαδή, η επίπτωση της σχετι-
κής µείωσης των νεότερων ηλικιών, δίνει
τον χειρότερο δυνατό δείκτη εξέλιξης.
Πρόσθετο ζήτηµα προκύπτει από τον πε-
ριορισµό των γάµων, που ήδη πλέον ενι-
σχύεται ως τάση µε την επίταση της οικο-
νοµικής κρίσης. Είναι, βέβαια, αλήθεια ότι
οιεκτόςγάµουγεννήσειςπαρουσιάσουναυ-
ξητική τάση, όµως, η Ελλάδα είναι από τις
χώρες εκείνες που παρουσιάζουν τον στε-
νότεροσυσχετισµόγάµων/τεκνοποιίας,οπό-
τε η συνολική επίπτωση είναι αρνητική.

Οι επιπτώσεις της γήρανσης,
σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα
Η προβολή στοιχείων σε ορίζοντα 2030,
και ακόµη περισσότερο 2050, είναι όχι
απλώς αρνητική, καταλήγει κυριολεκτικά
εφιαλτική: ο δείκτης εξάρτησης, δηλαδή
πόσα µη παραγωγικά άτοµα «κουβαλιούν-
ται» από 100 παραγωγικά, καταλήγει όχι
απλώς µη υποστηρίξιµος, αλλά πραγµατι-
κά αδιέξοδος. 80 άνθρωποι να στηρίζον-
ται όχι απλώς συνταξιοδοτικά, αλλά και
υγειονοµικά, αλλά και σε δηµιουργία και
χρήση υποδοµών είναι φανερό ότι «δεν
βγαίνει πέρα µε τίποτε».
Οιβαθύτερες,όµως,επιπτώσειςαπότηµα-
κράτάσηγήρανσηςτουπληθυσµούξεπερ-
νούν – κατά πολύ – τις πιο άµεσες/ «µηχα-
νικές» συνέπειές της. Το Ασφαλιστικό ή η
επιβάρυνσητωνυπηρεσιώνυγείαςείναιόν-
τως µεγάλα ζητήµατα. Στο συνταξιοδοτι-

κόσκέλος, τααδιέξοδατωνκύριωνκαι επι-
κουρικών συντάξεων έχουν γίνει ήδη οδυ-
νηρά αισθητά. Στον χώρο των υπηρεσιών
υγείας, το χάσµα που έχει δηµιουργηθεί

στον ΕΟΠΥΥ, η έκρηξη της φαρµακευτι-
κής δαπάνης και των νοσοκοµειακών/πα-
ρανοσοκοµειακώνδαπανών, έχουνβασική
παράµετροτηγήρανσητουπληθυσµού (µε
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∆είκτης ολικής γονιµότητας (∆ΟΓ)* 1956-2010

Πηγή: Πίνακας Π2 παραρτήµατος *Ο∆Γ=Μέσος αριθµός παιδών ανά γυναίκα
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Ελλάδα: ∆είκτες Εξάρτησης* 1951-2010

Έτος Πληθυσµός 0-14 και Πληθυσµός 65 ετών Πληθυσµός 0-14
65 ετών και άνω/ και άνω/ πληθυσµό ετών/ πληθυσµό

πληθυσµό 15-64 ετών 15-64 ετών 15-64 ετών
1951 53,0 11,1 41,9
1961 52,7 13,9 38,8
1971 56,6 18,8 37,8
1981 57,5 21,9 35,6
1991 50,5 22,7 27,8
2001 47,7 25,2 22,5
2010 49,9 28,4 21,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές πληθυσµού, Εκτιµήσεις. * Μη παραγωγικά άτοµα επί 100 παραγωγικών

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Φυσική Κίνηση Πληθυσµού Ελλάδος 2011 *Α∆Γ=Γεννήσεις επί 1000 ατόµων ετησίως
Α∆Θ=Θάνατοι επί 1000 ατόµων ετησίως

Epta Pliges:BASIKH 9/25/13 4:29 PM Page 21



την υψηλή δαπάνη «στην έξοδο»). Από δί-
πλα και το κόστος συντήρησης των υπέρ-
γηρων, ιδίως τώρα που οι «παλιές» συντά-
ξειςεξαχνώνονται…Όµως,γιαπαράδειγµα,
σεεπίπεδαπουελάχισταδίνεταιπροσοχή,
η στρέβλωση της αγοράς εργασίας, όταν
υπάρχουνλιγότεροιάνθρωποισενεότερες
(και συνεπώς πιο προσαρµοστικές…) ηλι-
κίεςδιαθέσιµοι γιαναυποστηρίξουντιςµε-
ταβολές της παραγωγικής δοµής που επι-
βάλλει η κρίση, είναι πολύ πιο σηµαντική.
Παλιότερες ηλικίες, πώς θα υποδεχθούν
και θα ενσωµατώσουν λειτουργικά νεότε-
ρες τεχνολογίες, προσεγγίσεις της ψηφια-

κής εποχής κ.ο.κ.; Ή, πάλι, οι διογκωµέ-
νες δεκαετίες των 50ρηδων και 60ρηδων,
πώς θα βρουν µέσα τους τη δύναµη νέων
ξεκινηµάτων,ήακόµηπερισσότεροπώςθα
«προσχωρήσουν»στηλογικήτηςεπιχειρη-
µατικότηταςπουσυνειδητοποιείταιπλέον
ότι είναι ο βασικός τρόπος επανεκκίνησης
του οικονοµικού σκηνικού, µετά την απο-
διάρθρωση που φέρνει η κρίση;

«Στην Ελλάδα, όλα είναι πολιτική»
Ίσως, πάντως, η καθοριστικότερη συνέ-
πεια του σκηνικού γήρανσης να βρίσκεται
ακόµη παραπέρα. Πού; Στην αγκύλωση

των κοινωνικών ή και των πολιτικών νοο-
τροπιών γύρω από µια λογική «κεκτηµέ-
νου». Εκείνο που ζούµε µε κάθε γύρο δια-
πραγµάτευσης (ή «διαπραγµάτευσης») µε
την Τρόικα, τι άλλο παρά η άρνηση των
πιο προχωρηµένων ηλικιακά στρωµάτων
να δεχθούν πως όλα όσα θεωρούνται δε-
δοµένα ανήκουν πια σ’ ένα ανεπίστροφο
παρελθόν; Η δηµογραφική αρτηριοσκλή-
ρυνση της ελληνικής κοινωνίας υπόσχε-
ται/απειλεί να λειτουργήσει και πολιτικά
– άµεσα, δε! Όχι τόσο µε τη λογική της αγ-
κύρωσης στα παλαιοπολιτικά σχήµατα,
όσο µε την πρόωρη παλαίωση των σχηµά-
των εκείνων που εµφανίζονται είτε µε αν-
τιπολιτευτική ριζοσπαστικότητα ως νέα,
είτε ως φορείς ανανέωσης των καθιερω-
µένων πολιτικών σχηµατισµών. Στον χώ-
ρο της αντιπολίτευσης, αφήνοντας κατά
µέρος τη Νεαντερντάλεια παρουσία της
Χρυσής Αυγής, τι να πει κανείς για το δυ-
ναµισµό που επιχειρεί να αναδείξει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ενσωµατώνοντας, όµως, πολλές και
πεισµατικές «παλαιότητες» αντανακλα-
στικών; Πολύ περισσότερο για την πει-
σµατική οπισθοδροµικότητα λόγου των
ΑνΕλλήνων; Αλλά και µέσα στην κυβερ-
νώσα Νέα ∆ηµοκρατία, πόσο αντανακλα-
στικά δεν είναι µεσόκοπα-και-βάλε; Στο
δεΠΑΣΟΚ,πόσηαίσθησηενός «τότεπου
ζούσαµε»δενγίνεταιαισθητή;Αλλάκαιστις
θεωρούµενες ως πολιτικά σηµαντικές ιδε-
ολογικές κατηγορίες – δηµόσιος τοµέας,
µονιµότητα, ιδιωτικοποίηση, ανταγωνι-
στικότητα – πόση ακαµψία δεν βλέπει κα-
νείς στις αντιδράσεις;
Στην Ελλάδα, «όλα είναι πολιτική». ∆ιό-
λουπερίεργο,λοιπόν,πουκαιηγήρανσητου
πληθυσµού πολιτικά πρώτα µάς εκδικεί-
ται, απωθώντας ή κάνοντας καρικατούρα
ό,τι το νέο. �

22577 Οικονοµική Επιθεώρηση Οκτώβριος 2013

Επτά πληγές
Μέρος πέµπτο

Ελλάδα: Κατανοµή πληθυσµού κατά ηλικία 2010-2050

Έτος Κατανοµή κατά οµάδες ηλικιών (%) ∆είκτης
0-14 15-64 65+ 100,0 εξάρτησης* (%)

2010 14,6 66,8 18,6 100,0 49,7
2015 14,8 65,7 19,5 100,0 52,2
2020 15,0 64,5 20,5 100,0 55,0
2025 14,5 63,7 21,8 100,0 57,0
2030 13,9 62,8 23,3 100,0 59,2
2035 13,8 60,8 25,4 100,0 64,5
2040 14,2 58,5 27,3 100,0 70,9
2045 14,6 56,3 29,1 100,0 77,6
2050 15,0 55,0 30,0 100,0 81,8

Πηγή: ΟΗΕ, Προβολές Πληθυσµού. * Μη παραγωγικά άτοµα επί 100 παραγωγικών

Ποσοστιαία κατανοµή
του πληθυσµού κατά
οµάδες ηλικιών

Πηγή: Το Βήµα του Ασκληπιού, τόµος 8ος, τεύχος 4ο,
Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2009

0-14 ετών 15-64 ετών 65 ετών και άνω

Απογραφή 1971 Απογραφή 1991
Απογραφή 1981 Απογραφή 2001

70

60

50

40

30

20

10

0

%

Λόγος µεταξύ υπερηλίκων και παιδικού πληθυσµού:
απογραφές 1951-2001 και πληθυσµιακές προβολές 2010-2050

Πηγή: Eλληνική εταιρεία δηµογραφικών µελετών
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Πραγµατικός πληθυσµός της Ελλάδας κατά φύλο και οµάδες
ηλικιών από την απογραφή του 2001

Ηλικία Άρρενες Θήλεις Σύνολο χώρας Ποσοστό
0-14 ετών 858.763 805.322 1.664.085 15,18%

15-64 ετών 3.749.184 3.719.211 7.468.395 68,12%
65 ετών και άνω 819.735 1.011.805 1.831.540 16,71%

ΣΥΝΟΛΟ 5.427.682 5.536.338 10.964.020 100%
Πηγή: Το Βήµα του Ασκληπιού, τόµος 8ος, τεύχος 4ο, Οκτώβριος - ∆εκέµβριος 2009
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Κ
ατέληξε να είναι η γραφειοκρατία –
στην Ελλάδα του τέλους του 2013,
στην Ελλάδα του «ώριµου» πλέον

Μνηµονίου– η συνισταµένη των περισσό-
τερων, αν όχι όλων, των πληγών που τραυ-
µατίζουντηνελληνικήπραγµατικότητα.Θυ-
µηθείτε: Η πολυνοµία-κακονοµία-ανοµία
δεν οδηγεί σε άνθηση της γραφειοκρατίας;
Ηφοροδιαφυγήδενγιγαντώνεταιχάρηστη
γραφειοκρατικήδοµήτουφορολογικού(µη)
συστήµατος; Το πελατειακό σύστηµα δεν
είναι που οικοδόµησε τη στρεβλή γραφει-
οκρατία;
Κατέληξε µε άλλα λόγια η ελληνική «µας»
εκδοχή της γραφειοκρατίας να αποτελεί
εκτροπή και των επτά χαρακτηριστικών
της βεµπεριανής προσέγγισης του γρα-
φειοκρατικού φαινοµένου.
Τι εννοούµε; ∆είτε:
• Η γραφειοκρατία λειτουργεί µε βάση µια
τυπική, στέρεη ιεραρχία.
Αυτό στρεβλώνεται µε δύο τρόπους στην
ελληνικήεµπειρία:αφενός,η ιεραρχικήδο-
µή «παγώνει» τη δράση (στο «το κρίνει ο
προϊστάµενος), αφετέρου οι παρακάµψεις
της ιεραρχίας ευτελίζουν την όποια λει-
τουργία(«αυτόείπεοσύµβουλοςτουυπουρ-
γού» ή «έπεσε τηλεφώνηµα»)
• Η διαχείριση των υποθέσεων γίνεται βά-
σει κανόνων.
Ωραίο, αλλά τους κανόνες τούς θέτω εγώ,
ο γραφειοκράτης! Ακριβέστερα, τους ερ-
µηνεύωεγώ.Τακατώτερακλιµάκιαδεχαί-
ρονται να κρύβονται πίσω από τους κανό-
νες προκειµένου να αποσοβήσουν την ευ-

θύνη, τα ανώτερα να τραβάνε τους κανό-
νες από δω κι από κει…
• Η οργάνωση γίνεται µε βάση τη λειτουρ-
γική εξειδίκευση.
Όµως, η ίδια αυτή εξειδίκευση αξιοποιεί-
ταιγιαναδιώχνει τηναρµοδιότητα: «∆ενεί-
ναι δικός µου ο φάκελος». Όταν δε φθά-
σουµε στις συναρµοδιότητες, λιποθυµία!
• O χαρακτήρας των γραφειοκρατικών δο-
µών είναι συνειδητά απρόσωπος.
Όταν «πρέπει» να καταπιεσθεί ο πολίτης,
το απρόσωπο λειτουργεί υπέροχα: ψυ-
χρότητα, αναλγησία, διάχυτη κυριαρχία.
Όταν «πρέπει» να προχωρήσουµε µε λο-
γική ηµετέρων, τότε το απρόσωπο εξαφα-
νίζεται ταχύτατα.
• Η απασχόληση βασίζεται στα προσόντα.
«Αξιολόγηση»; Θα αστειεύεστε! Αλλά και
οχύρωση του γραφειοκράτη πίσω από τα
τυπικάτουπροσόντα,ώστεναφθάνειστην
ακινησία. Α, ναι, και… ιερή µονιµότητα
άπαξ και µπήκαµε στο µαντρί.
•Τάσηπροςιεραρχικότηταστηνπροαγωγή.
Η ιεραρχική πυραµίδα πνίγει κάθε κίνη-
τρο απόδοσης. Όταν δε κανείς φθάνει στο
επίπεδοανικανότητάςτου, τότε–καιµόνον
τότε!– σταµατά η αναρρίχησή του.
• Στόχος, το συµφέρον της υπηρεσίας.
∆ηλαδή, στην πράξη, η κλειστότητα του
συστήµατος. Το να µην κλονισθεί η ίδια η
γραφειοκρατική δοµή.

Απόπειρες µέτρησης…
Τίποτετοάγνωστοή/καιπρωτότυποσεόλα
αυτά.Όµως,ησυνειδητοποίησητηςακραί-

ας αναποτελεσµατικότητας της ελληνικής
δηµόσιας διοίκησης µέσα στην τωρινή µε-
γάληκρίση(µεαφορµήτηνκρίση,αλλάκαι
στο πλαίσιο των προτάσεων/υποδείξε-
ων/απαιτήσεωντηςΤρόικαγιαδιαρθρωτι-
κέςαλλαγέςµεστόχοτοξεπέρασµατηςκρί-
σης…) έθεσε το θέµα της ελληνικής γρα-
φειοκρατίαςσεευρύτεροστόχαστρο.Έτσι,
«µάθαµε»απόέκθεσητηςΕυρωπαϊκήςΕπι-
τροπής ότι η Ελλάδα, µαζί µε την Ουγγα-
ρίακαι τιςΒαλτικέςχώρες, έχει τοδυσάρε-
στοπρονόµιοναβρίσκεταιστηνπρώτηγραµ-
µήτηςγραφειοκρατικήςδυσλειτουργίαςτων
«27». Ή, πάλι, η διαβόητη Task Force συ-
νειδητά επεδίωξε να µας δώσει κατευθύν-
σεις και οδηγίες προκειµένου να καταπο-
λεµηθεί –ακριβώς– η γραφειοκρατία. Μά-
λιστα, δίπλα στην Task Force επιδιώχθηκε
νακινητοποιηθείτότεκαιοΟΟΣΑγια«χαρ-
τογράφηση» και εκθέσεις αξιολόγησης της
σηµασίας των γραφειοκρατικών εµποδίων
σεσειράτοµέωντηςελληνικήςοικονοµίας.
(Ακόµη, τότε, είχαν δοθεί και ποσοτικές
εκτιµήσεις: ότι µια κατά 25% µείωση των
διοικητικών βαρών θα µπορούσε να απο-
δώσει 4% αύξηση του ΑΕΠ σε ορίζοντα
10ετίας). ∆ιόλου τυχαίο, µάλιστα, που το
ίδιοτουπουργείοπουεπιφορτίσθηκεµετο
έργοτουεξορθολογισµούστηδιοίκησηκαι
τηνκαταπολέµησητηςγραφειοκρατίαςέχει
επιλέξει την ονοµασία «Υπουργείο ∆ιοικη-
τικής Μεταρρύθµισης», ενώ οι διαδοχικές
προσπάθειες αντιµετώπισης των δυσλει-
τουργιώντουδηµοσίουτοµέα(εφεδρεία,κι-
νητικότητα, διαθεσιµότητα) δίνουν ακρι-

Επτά πληγές
Μέρος έκτο
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του Α∆Π

Η παγίδα της γραφειοκρατίας
Ειλικρίνεια και σοβαρότητα των προθέσεων: αναγκαίες για κάθε βελτίωση
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βώς έµφαση στην εικόνα κίνησης που επι-
διώκει. Επί υπουργίας του Αντώνη Μανι-
τάκη,υπήρξεκαιποσοτικοποίησητουκόστους
της γραφειοκρατίας (είχε τότε αναφερθεί
το ύψος των 14 δισ. ευρώ, ίσο προς 6,8%
τουελληνικούΑΕΠ,έναντιτου3,5%µέσου
όρου στην Ε.Ε.)
Πιο πρόσφατη απόπειρα ποσοτικοποί-
ησης του οφέλους από την καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας –από τον νέο επικε-
φαλήςτουκλιµακίουΑθηνώντηςTaskFor-
ce Μαργαρίτη Σχοινά– προσδιόρισε σε
1,7% τη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ από
µια επιτυχή δραστηριοποίηση (µε προσ-
δοκία µάλιστα δηµιουργίας 80.000 νέων
θέσεων εργασίας).

…και βήµατα αντιµετώπισης
∆εν είναι όµως µόνον από τη διεθνή µέρι-
µνα για την πάλη κατά της γραφειοκρα-
τίας που προκύπτουν προτάσεις. Για πα-
ράδειγµα, ο Συνήγορος του Πολίτη (που
µαζί µε τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης αποτελεί σταθερά επανερχό-
µενο πόλο συζήτησης των προβληµάτων
της γραφειοκρατίας) είχε προτείνει:
•ΕπέκτασητουπεδίουεφαρµογήςτουΚώ-
δικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας σε φορείς
του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
• Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαλει-
τουργικότητας των πληροφοριακών συ-
στηµάτων των υπηρεσιών και φορέων του
∆ηµοσίου (ΚΕΠ-ΤΑΧΙS-∆ηµοτολόγια-
Ασφαλιστικά Ταµεία)
• Άνοιγµα της διαδικτυακής πρόσβασης
του πολίτη
• Επανασχεδιασµό των διοικητικών ελέγ-
χων µε µετάβαση σε δειγµατοληπτικούς
ελέγχους, αλλά µε ταυτόχρονη αυστηρο-
ποίηση (και αληθινή επιβολή) των κυρώ-
σεων.
Είναι ενδιαφέρον–καιχαρακτηριστικό…–
να σηµειώσει κανείς ότι η διαλειτουργικό-
τητα και διασύνδεση των πληροφοριακών
συστηµάτων(ναµηνλέγεταιάλλωστετζάµ-
πα το σχετικό υπουργείο «και Ηλεκτρονι-
κής ∆ιακυβέρνησης») ξεκίνησε να ουσια-
στικοποιείταιότανοιπιέσειςτηςΤρόικα(και
η τραγική εξέλιξη στους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης ή πάλι στο µέτωπο της φο-
ροδιαφυγής) έφεραν την κυβέρνηση το
2012-13κυριολεκτικάστοχείλοςτουγκρε-
µού. Πρόσφατα –µα εντελώς πρόσφατα!–
ουπουργός∆ΜΗ∆(αυτόςείναιοΚυρ.Μη-
τσοτάκης) ανήγγειλε Προεδρικό ∆ιάταγ-
µα για κατάργηση συναρµοδιοτήτων (σε
27 περιπτώσεις διοικητικών πράξεων), µε
συνολική µείωση των αναγκαίων υπογρα-
φών σε περίπου 150 περιπτώσεις.
Παραδείγµατα, όλως ενδεικτικά:
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Αποτελεσµατικότητα διακυβέρνησης

Πηγή: Εισήγηση Βασ. Ράπανου, Κίνηση Πολιτών, 5 Μαρτίου 2013

Σπατάλη στις κρατικές δαπάνες (1-7 άριστα)

Πηγή: Εισήγηση Βασ. Ράπανου, Κίνηση Πολιτών, 5 Μαρτίου 2013

Τα προβλήµατα που συνδέονται µε την αναποτελεσµατικότητα της κρατικής γραφει-
οκρατίας αποτέλεσαν βασικό αντικείµενο συζητήσεων στα χρόνια της Μεταπολίτευ-
σης. Παρά την πρόοδο που έγινε, η χώρα µας υστερεί σοβαρά σε σύγκριση µε την Ε.Ε.
– και η υστέρηση αυτή επηρεάζει σηµαντικά και τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα της
Ελλάδας στις διεθνείς αγορές. Σηµαντικό ρόλο παίζουν: η πολυνοµία και η πολυπλοκό-
τητα της νοµοθεσίας, η συχνή αλλαγή της νοµοθεσίας, ο υπερβολικά µεγάλος αριθµός
των κρατικών ρυθµίσεων και διοικητικών αποφάσεων, η µεγάλη καθυστέρηση στην
εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων εξυπηρέτησης των πολιτών και αξιοποίησης των υπη-
ρεσιών του διαδικτύου.

Από την εισήγηση Βασίλη Ράπανου, σε εκδήλωση της Κίνησης Πολιτών (5 Μαρτίου 2013). Η συ-
νολική εισήγηση βρίσκεται στο www.kinisipoliton.gr

Καθυστέρηση: Μόνιµη πληγή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
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•∆ενθαχρειάζεταιυπογραφήτουΥ∆ΜΗ∆
για τις αποφάσεις εγγειοβελτιωτικών έρ-
γων υπουργείου Γεωργίας και ΟΤΑ.
• ∆εν θα χρειάζεται πλέον συνυπογραφή
κοινής υπουργικής απόφασης για τον κα-
τάλογοσυνταγογραφούµενωνφαρµάκωναπό
το υπουργείο ΕΚΑΠ (αυτό είναι το Εργα-
σίας κ.λπ., δηλαδή Βρούτσης).
• ∆εν θα χρειάζεται πλέον συνυπογραφή
τουΥΠΕΚΑ–Περιβάλλοντος,Μανιάτης–
στις αποφάσεις του εµπορίου για ανώτα-
τες τιµές πετρελαιοειδών.
• ∆εν θα χρειάζεται πλέον συνυπογραφή
ΥΠΕΞ–Βαγγέλης Βενιζέλος– στην ανά-
δειξη Επιτροπής για τη γνωµοδότηση αν
ένας µετανάστης είναι οµογενής/πρώην
ΕΣΣ∆ ή πάλι όχι.
Μπορείαυτάναακούγονται λεπτοµέρειες.
Αφορούν όµως –και είναι σηµαντική αυτή
η διάσταση– το χρόνο και την αµεσότητα
διεκπεραίωσης πλήθους λειτουργιών που
θα µπορούσαν εξαρχής να έχουν διευκο-
λυνθεί.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, που µετά
απόκάθεέκθεσηήσυνέδριοήοτιδήποτεσχε-
τικό προβάλλεται µιντιακά µε µεγάλη φι-
λοτιµία, είναι άραγε δείγµα ότι προχωρεί
η συνειδητοποίηση του µεγέθους (και της
καταστροφικής επίπτωσης) του προβλή-
µατος της γραφειοκρατίας; Αντίστοιχα, η
έµφαση που δίνουν οι Κοινοτικοί/οι Τροϊ-
κανοί στο µέτωπο της γραφειοκρατίας εί-
ναι έναπρόσθετοεφόδιοστηνυπόθεσητης
εγχώριας καταπολέµησής της;
Καισταδύοεπίπεδα,θακαταθέσουµετηδυ-
σπιστία µας! Αρχίζοντας από το δεύτερο, ο
τρόποςµετονοποίοκαιη ίδιαηTaskForce
υπήρξε απολύτως αναποτελεσµατική (ευ-
γενική η διατύπωση) στις προσπάθειες να
οπισθοχωρήσει το φαινόµενο της «διπλής
γραφειοκρατίας» (=οι απίθανοι εθνικοί µας
κανόνεςσυνδυάζονται,επικυρώνονται,συµ-
πλέκονται µε την αγέρωχη γραφειοκρατία
Βρυξελλών). Οι δε επιµέρους Γενικές ∆ιευ-
θύνσειςτηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής,µεπρο-
εξάρχουσα την DGCom, βουλιάζουν χα-
ρωπάκάθεπροσπάθειαλύσεωςγόρδιωνδε-
σµών, από ιδιωτικοποιήσεις µέχρι ανακε-
φαλαιοποίησητραπεζών.Όσογιατο«δικό
µας»επίπεδο,τοΕλληνοΕλληνικό,τογεγο-
νός ότι η αντι-γραφειοκρατική στράτευση
επανέρχεται σταθερά για να ξαναχαθεί ευ-
θύς αµέσως και να επανέλθει µόλις ανέβει
πάλι η ανάγκη για… πρωτοσέλιδα, τηλε-
παράθυρα ή παραπολιτικά, το γεγονός αυ-
τόοδηγείσεµάλλονµελαγχολικέςσκέψεις.
Ανείναι ναξεκινήσει κάτισοβαρόστη γρα-
φειοκρατία/στη στράτευση κατά της γρα-
φειοκρατίας, θα χρειαστεί πολλή ειλικρί-
νεια και λίγα λόγια. �

30645 Οικονοµική Επιθεώρηση Νοέµβριος 2013

Επτά πληγές
Μέρος έκτο

Εµπλοκή του κράτους στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Πηγή: Εισήγηση Βασ. Ράπανου, Κίνηση Πολιτών, 5 Μαρτίου 2013

Μέση καθυστέρηση στις πληρωµές από το ∆ηµόσιο (ηµέρες)

Πηγή: Εισήγηση Βασ. Ράπανου, Κίνηση Πολιτών, 5 Μαρτίου 2013

• ∆ηµιουργεί δυσκολίες στους πολίτες κατά τις συναλλαγές τους µε τις υπηρεσίες
του κράτους

• Προσαυξάνει το χρόνο και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση
των πολιτών

• Καθιερώνει πρακτικές που είναι αντίθετες µε τη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια,
λογοδοσία (accountability) και ανοικτή διοίκηση

• Ευνοεί την κακοδιοίκηση, οδηγώντας στη διαφθορά και τη διάδοσή της
• Οδηγεί σε σπατάλη των διαθέσιµων πόρων και ανεξέλεγκτη αύξηση του κόστους

λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών
• ∆ηµιουργεί ανασφάλεια και αντικίνητρα στους επενδυτές

Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Ετήσια Έκθεση 2007 και 2011

Πώς δυσλειτουργεί η γραφειοκρατία
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Τ
αστοιχείαείναιακραία,οι εκφράσεις
που µεταφράζουν τα στοιχεία σε πο-
λιτικήεκτίµησηακόµηπιοακραίες:αυ-

τό ίσως να αποδειχθεί το πιο επικίνδυνο
µε το µέτωπο της ανεργίας των νέων στην
Ελλάδα!
Τι εννοούµε; Ότι η καταγραφή της ανερ-
γίας των νέων στη χώρα µας −Ιούλιο του
2013, δηλαδή µέσα στην ευνοϊκή για την
απασχόληση θερινή περίοδο, που µάλιστα
φέτος θεωρήθηκε τουριστικά από τις πιο
θετικές…− στο 57,3% για τους κάτω των
25 ετών κατά Eurostat, µε την Ισπανία να
ακολουθείστο56,5%,την Ιταλίαµιανανά-
σα πάνω από το 40% (και την Κύπρο στο
43,9%,ήδη),µετηΓερµανίαπ.χ.στο7,7%
ή την Αυστρία στο 8,7% και τη Γαλλία στο
26,1%, µε τα δε φθινοπωρινά στοιχεία να
έχουν επιτρέψει να «σπάσει» το φράγµα
του 60%, κυριολεκτικά παγώνει. Αν, δη-
λαδή, οι έννοιες και τα νούµερα µεταφρά-
ζονται σε κάτι στο νου…

Και στη συνολική ανεργία, βέβαια, η Ελ-
λάδα βρίσκεται πλέον πρώτη µε 27,6%,
µπροστάαπότηνΙσπανίαµε26,6%.Όµως,
στην ανεργία των νέων το «κόκκινο» έχει
πραγµατικά ξεπεραστεί.
Ενώ και οι κατά καιρούς πολιτικές απο-
φάνσεις –ας αφήσουµε µάλιστα τους δι-
κούςµαςούτωςήάλλωςπληθωρικούςστην
έκφρασηπολιτικούςκιαςθυµηθούµετι έλε-
γανοιΆνγκελαΜέρκελ,ΒόλφγκανγκΣόιµ-
πλε ή και Γιόργκ Άσµουσεν! – για «µια χα-
µένη γενιά» ή και (ειδικά ο τελευταίος, ο
πλέον ιέραξτων ιεράκων)για «ακραίαανη-
συχητικό φαινόµενο» –καταλήγουνναµην
έχουν όσο αντίκρισµα στην πραγµατικό-
τητα θα χρειαζόταν.

Όταν αµφισβητείται το µέλλον
∆ιότι,άµααληθινάσυνειδητοποιήσεικανείς
τοβάθοςτηςαποδιάρθρωσηςπουφέρνειµια
ανεργία τέτοιας έκτασης ακριβώς στη νέα
γενιά, αρχίζει να διερωτάται πώς –µε ποι-

ες δυνάµεις, µε τι είδους κινητοποίηση, µε
ποιας προέλευσης αίσθηση προοπτικής–
µπορεί να µιλήσει κανείς για «µέλλον» σε
µιαοικονοµίασαντηνελληνικήστοκλείσιµο
του 2013. Ακόµη περισσότερο δε, σε µια
κοινωνία σαν εκείνη που –ακριβώς– κα-
λείται να τραβήξει την προσπάθεια της οι-
κονοµίας προς τα µπρος, ανεξάρτητα από
τις κατά καιρούς αναφορές σε ‘‘success sto-
ry’’ ή τις αντίστοιχες (κατανοητές, αλλά...)
προσπάθειες αναζήτησης αισιόδοξων ση-
µαδιών στα νούµερα της οικονοµίας.
Μαντεύουµε την άµεση απορία του ανα-
γνώστη: «Αλλά, αν η κατάσταση στο χώρο
τηςνεολαίαςήταντόσοτραγική,πώςκαιδεν
έχουµε µετάφρασή της σε κοινωνική εκρη-
κτικότηταπολύµεγαλύτερη;Πώςδενοδη-
γούµαστε σε καταστάσεις σταθερά χειρό-
τερεςαπόεκείνεςπουζήσαµεπριναπόδύο
ή τρία χρόνια;» Ισχύει αυτό συνολικά για
το µέτωπο της ανεργίας, ισχύει όµως ακό-
µη περισσότερο για εκείνο της ανεργίας

Επτά πληγές
Μέρος έβδοµο
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Ανεργία των νέων:
η πιο επικίνδυνη πληγή
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των νέων. Μια πρώτη απάντηση ανάγεται
στο ιδιαίτεραανεπτυγµένοακόµηστηνΕλ-
λάδα, όπως και στις άλλες χώρες του Νό-
του, «δίχτυ ασφαλείας» που αποτελεί η οι-
κογένεια, η διευρυµένη αλλά και η στενό-
τερη οικογένεια. (Ακόµη και η παρέα, που
µπορεί να µην λειτουργεί άµεσα οικονοµι-
κά ως στήριξη, όµως είναι πολύτιµη σε επί-
πεδοαίσθησηςένταξης,κοινωνικοποίησης,
ψυχολογικήςενσωµάτωσης.Αυτήόµωςεί-
ναι µια άλλη ιστορία.) ∆ίνει η οικογένεια
στήριξη σε όλα τα επίπεδα, δίνει βάθος
χρόνου στους νέους ανθρώπους ώστε να
αναλάβουν τη ζωή τους και−στο επίπεδο
της ανεργίας– να συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν ενσωµατωµένοι µέχρις ενός σηµείου.
Βέβαια, όσο κι αν αυτό ενδέχεται να ακου-
στεί σκληρό, αυτό το οικογενειακό δίχτυ
ασφαλείας υπό συνθήκες εργασιακής ερή-
µου (διότι αυτό σηµαίνει µια ανεργία των 2
νέωνστους3),καιµάλισταµεπροοπτικήελά-
χιστα αισιόδοξη σε βάθος 3ετίας/5ετίας
τουλάχιστον, κινδυνεύει να λειτουργήσει
«αποστρατευτικά», µε τρόπο δηλαδή αν-
τίστοιχο µε τη µακροχρόνια ανεργία στις
µεγαλύτερες ηλικίες. Να θέσει γενεές ολό-
κληρες «εκτός».
Εδώ, άλλωστε, παρατηρείται και η άλλη
δυσλειτουργία της δεύτερης ιδιαιτερότη-
τας της ελληνικής περίπτωσης στον τοµέα
τηςανεργίας:αναφερόµαστε στην τάσηνα
επεκτείνονται οι σπουδές –όσων βέβαια
συνεχίζουνναέχουνπρόσβασησεεκείνοπου
παραδοσιακά στην ελληνική οικογένεια
λειτουργούσε ευρύτερα ως «σωστή εξέλι-
ξη» και που τώρα κινδυνεύει να εκτροχια-
σθεί από την οικονοµική στενότητα– µέ-
χρι ηλικίες που υπερβαίνουν εύκολα τα 25.
(Από δίπλα, για τους άνδρες, και η στρά-
τευση, όσο κι αν έχει περιοριστεί η διάρ-
κειάτης.)Οιανώτερεςκαιανώτατεςσπου-
δές, και µάλιστα µε την εύκολη κοινωνι-
κή/οικογενειακήανοχήτηςεπέκτασήςτους
πέρα από την (4ετή ή όση) κανονική διάρ-
κειά τους, ουσιαστικάαφαιρούν από το ερ-
γατικό δυναµικό ολόκληρες κοόρτεις ηλι-
κιώννέων.Όσοοινέοισυνεχίζουντιςσπου-
δές τους, αυτοτοποθετούνται παραδοσια-
κά εκτός αγοράς εργασίας: ακόµα κι αν κά-
που απασχολούνται, συνήθως το κάνουν
στην «γκρίζα» οικονοµία. Το ίδιο ισχύει –
ή ίσχυε µέχρι τώρα τουλάχιστον− και για
τις σπουδές στο εξωτερικό, πρωτοβάθµιες
ή και µεταπτυχιακές: µπορεί σταδιακά η
διάσταση του κόστους να κλείνει αυτό το
«παράθυροευκαιρίας»,όµωςσυνέχισεναλει-
τουργεί και µέσα στην κρίση. Το πρόβλη-
µα εδώ είναι άλλο: ενώ παλιότερα οι σπου-
δές«οχύρωναν»κατάτηςανεργίας, τώρατο
πτυχίο (ή και το µεταπτυχιακό) φθάνει να

αποτελεί ακόµη µεγαλύτερο στοιχείο έκ-
θεσης σε ανεργία.

Η «λύση» της µετανάστευσης
Κι έτσι φθάνουµε στην τρίτη, θα ’λεγε κα-
νείς, σανίδα σωτηρίας, που είναι η εντει-
νόµενη τάση προς αναζήτηση εργασίας
στο εξωτερικό – η µετανάστευση. Βέβαια,
το φαινόµενο αυτό που, δύσκολα µετρού-
µενο µε κάποια ακρίβεια, προσέθεσε σύµ-
φωναµεδιάφορουςυπολογισµούς120.000-
180.000 «εξόδους» από την εγχώρια απα-
σχόληση,πέρακαιπάνωαπότο1.350.000
ανέργων (πάντωςτωνκάπου900.000πρό-
σθετων ανέργων) της τελευταίας 3ετίας

της κρίσης, αφορά περισσότερο µεγαλύ-
τερεςηλικίες.Όµωςκαιπάλι, η τάσηόσων
βρέθηκαν ή βρίσκονται µε δυνατότητες
σπουδών στο εξωτερικό να αναζητήσουν
µε πολύ µεγαλύτερη ένταση δουλειά «εκεί
που στέκονται» είναι όλο και µεγαλύτερη.
Αντισταθµίζεται, βέβαια, µε την όλο και
εντεινόµενηδυσκολίαανεύρεσηςεργασίας
σεπαραδοσιακούςπροορισµούς/ευκαιρίες
όπως η Μεγάλη Βρετανία ή και οι ΗΠΑ,
όπου ο ορίζοντας στενεύει ακόµη και για
σηµαντικές έως χθες εξειδικεύσεις.
Όπως κι αν προσεγγίσει κανείς το ακραίο
φαινόµενο της ανεργίας των νέων στην
Ελλάδα του 2013, ακόµη και µε µια διά-
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θεση «διάσωσης της αισιοδο-
ξίας», η βαρύτατη πραγµατικό-
τητα παραµένει: σειρές ολό-
κληρες ηλικιακών οµάδων στε-
ρούνται όχι απλώς την ευκαιρία
εργασίας, αλλά και την εισαγω-
γή στις δεξιότητες του πραγµα-
τικού κόσµου (µε δεδοµένη δε
τη ρηχότητα του εκπαιδευτικού
συστήµατος στην Ελλάδα, αυ-
τό είναι ακόµη πιο σοβαρό…),
ενώ ταυτόχρονα οι όποιες δε-
ξιότητες έχουν αποκτηθεί στο
πλαίσιο των σπουδών τείνουν
να απαξιώνονται καθώς λείπει η
επανεκπαίδευση και η συνεχής
κατάρτιση στο χώρο εργασίας
(που παραδοσιακά αντικαθιστά
στην Ελλάδα πιο προχωρηµέ-
νες µορφές κρατικής συµπαρά-
στασης).
Η απουσία από τον χώρο εργα-
σίας δεν κάνει απλώς τον νέο να
«σκουριάζει», τον αντικαθιστά
ευκολότερα µε νεότερους πιο
σύγχρονα εκπαιδευµένους.

Χλωµές πρωτοβουλίες – και
πολλή ρητορική
∆εν είναι τυχαίο που από τη γερ-
µανική πλευρά για παράδειγ-
µα, που τόσο έχει επιµείνει –
άγαρµπα, αλλά και µε τευτονι-

κή στοχοπροσήλωση– στην ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας από την Ελλάδα, δό-
θηκε πολλές φορές έµφαση (από την απο-
στολή Φούχτελ µέχρι τις «παραινέσεις»
Ρέσλερ ή και Σόιµπλε, αλλά και στο πλαί-
σιο της Task Force της Ε.Ε./Ράιχενµπαχ)
στο να µεταφυτευθεί στην ελληνική περί-
πτωση «κάτι» από τη γερµανική πρακτι-
κή της µαθητείας. Και, σε πλαίσιο προ-
θέσεων και σχεδιασµών, είναι αλήθεια
πως από επίπεδο κορυφής µέχρι και σ’
εκείνο του υπουργείου Παιδείας γίνονται
αναφορές, προωθούνται (χλωµές) πρω-
τοβουλίες. Ακόµη και βαθύτατα αντιδη-
µοτικά µέτρα (όπως η µε χαµηλότερες κα-
τώτατες αµοιβές/µε περιορισµένη ασφα-
λιστική κάλυψη απασχόληση των νέων)
πήγαν να προωθηθούν.
Όµως, όλα αυτά γίνονταν µε µεγάλη κα-
θυστέρηση. Και, το κυριότερο, χωρίς κά-
ποιος από τους εµπλεκόµενους φορείς πο-
λιτικής να τα πιστεύει αληθινά. Οπότε...
πώςναταυποστηρίζει καιδηµόσια;Ητρα-
γωδία της ανεργίας των νέων, σε όρους τέ-
λους του 2013, παραµένει για την Ελλάδα
και τους «εταίρους» της υπόθεση κυρίως
πολιτικής ρητορικής. Επικίνδυνο. �

32707 Οικονοµική Επιθεώρηση ∆εκέµβριος 2013

Επτά πληγές
Μέρος έβδοµο

Πηγή: Eurostat

Ανεργία νέων στην Ευρωζώνη
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - Εποχικά προσαρµοσµένο, Αύγουστος 2013 (%)
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Π
ροσερχόµενη στα 80χρονά της, η Οικονοµική Επιθεώρη-
σηαφιέρωσετο2013επτάδιαδοχικάτεύχητηςστιςπαγίως
συζητούµενες, σταθερά εγκατεστηµένες «Επτά πληγές»

της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας:

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου αυτού παρουσιάσεων, ορ-
γάνωσε –στην ECOZONE, στο πλαίσιο των «σεµιναρίων

της οδού Αθηνάς» στο δοκιµαζόµενο κέντρο της Αθήνας– µια συ-
ζήτηση µε πέντε ανθρώπους οι οποίοι, µε τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, είχαν την ευκαιρία, ή την ατυχία, να γνωρίσουν από κοντά τις
πληγές αυτές.
Πρόκειται για:

• τον δήµαρχο Αθηναίων, αλλά και µε την εµπειρία του Συνηγό-
ρου του Πολίτη, ΓΓιιώώρργγοο  ΚΚααµµίίννηη,,
• τον ΠΠααννααγγήή  ΒΒοουυρρλλοούύµµηη,,  µε εµπειρία από τη διοίκηση µεγάλων
οργανισµών (Εµπορική Τράπεζα, ΟΤΕ), αλλά και µε βαθύτερη
γνώση της αγοράς, 
• τον ΤΤάάσσοο  ΓΓιιααννννίίττσσηη,,  µε καίριες υπουργικές θητείες στο υπουρ-
γείο Εργασίας (στην καίρια φάση του Ασφαλιστικού), στο Εξω-
τερικών (στα θέµατα Ευρώπης) και στο Εσωτερικών (στην κρίσι-
µη κυβέρνηση Παπαδήµου),

• τον ΑΑννδδρρέέαα  ∆∆ρρυυµµιιώώττηη,,  µε µακρά θητεία στην αγορά (στον το-
µέα των συµβούλων επιχειρήσεων, αλλά και της πληροφορικής)
• και, τέλος, τον ΛΛέέααννδδρροο  ΡΡαακκιιννττζζήή,,  επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης, που όλα τα τελευταία χρόνια φέρνει στη δηµοσιότητα
πλείστες από τις συνέπειες των «Επτά πληγών».

Επιδίωξη ήταν οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν, πέρα από την
παρουσίαση ή την κριτική –εισαγωγικά, παρατηρούσε η Αλε-

ξάνδρα Βοβολίνη ότι από την παλιά Βιοµηχανική Επιθεώρηση  έως
την Οικονοµική  σήµερα «ξεφυλλίζοντας το περιοδικό από το 1934,
στις σελίδες περνούν οι ίδιες ιστορίες»– να στραφεί η αναζήτησή µας
προς το µέλλον. Ο αναγνώστης θα κρίνει πόσο το κατορθώσαµε.

(http://www.youtube.com/watch?v=DMu55vi3FDM)
(http://www.economia.gr/el/article/entry/886)

Στη συνέχιση της 80χρονης πορείας της, η Οικονοµική σχεδιάζει
να οργανώσει νέο κύκλο αφιερωµάτων στην πορεία της ελληνικής βιο-
µηχανίας: από την ακµή στην καταβύθιση και, τώρα πάλι, στην από-
πειρα επανεκκίνησης.
Στις σελίδες που ακολουθούν, έχουν σταχυολογηθεί τα κύρια ση-
µεία των οµιλιών.

Εν οίκω

ΧΡΟΝΙΑ

www.economia.gr

80
σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η ν  ο ι κο ν ο μ ί α

ΧΡΟΝΙΑ

www.economia.gr

80
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Πώς θα φύγουµε προς το µέλλον
Οι «επτά πληγές» της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας χρειάζεται
να ξεπεραστούν. Το ζήτηµα είναι: πώς;
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Λύσεις που προτείνονται...

Γιώργος Καµίνης

• Αν δεν προχωρήσουµε σε αξιολόγηση, δεν θα κατορθώσουµε τίποτα.

• Tο να παίρνεις τη δηµοτική αστυνοµία από τους δήµους (που ήταν ένα βήµα προόδου: αποκτούσε περισσότερες αρµο-
διότητες η τοπική αυτοδιοίκηση) είναι τελείως παράλογο.

• Σε µια κανονική χώρα θα είχαν αξιολογηθεί οι δηµόσιοι υπάλληλοι και, εφόσον θα έπρεπε να µειωθούν, θα ξέραµε σε
ποιες υπηρεσίες θα πρέπει να φύγουν και από εκεί και πέρα και ποιοι πρέπει να φύγουν.

• Η Αθήνα, ή µάλλον το λεκανοπέδιο, θα έπρεπε εδώ και δεκαετίες να είναι ένας µεγάλος µητροπολιτικός δήµος.

• Να µας λύσουν τα χέρια µέσα από πάρα πολλές περιττές διαδικασίες, να βάλει πέντε κριτήρια η πολιτεία να πει ποιοι είναι οι
δήµοι λόγου χάρη που εξυπηρετούν τα χρέη τους προς τις τράπεζες, τα δάνεια, τα χρέη στους προµηθευτές, που έχουν συγ-
χωνεύσει νοµικά πρόσωπα και κάνουν οικονοµίες, παίρνουν ευρωπαϊκά προγράµµατα.

• Να λειτουργήσει και πιλοτικά και παραδειγµατικά για τους άλλους δήµους για να προχωρήσει η χώρα µπροστά.

Παναγής Βουρλούµης

• Ο ιδιωτικός τοµέας επιζεί στην Ελλάδα σήµερα ακριβώς διότι εφαρµόζει αρχές αξιοκρατίας και αυστηρότητας.

Στα αιώνια προβλήµατα...

Γιώργος Καµίνης

• Ο καλοπροαίρετος και ικανός δηµόσιος υπάλληλος, αφού θα έχει φάει ξέρω εγώ δύο τρεις µηνύσεις ή θα έχει φάει ο διπλα-
νός του και τα λοιπά, θα οχυρωθεί πεισµατικά πίσω από τη νοµιµότητα, θα την ερµηνεύσει µάλιστα µε τον πιο στενό δυνατό
τρόπο που να τον κατοχυρώνει.

• Η αντίδραση της κεντρικής εξουσίας ήταν πάντοτε να αρχίσει να καθιερώνει ελέγχους, ελέγχους, ελέγχους, ελέγχους .Υπάρ-
χουν 11 ελεγκτικοί µηχανισµοί αυτή τη στιγµή απέναντι στη δηµόσια διοίκηση.

• Όταν έχεις το ΕΣΠΑ, έτσι και έχεις να προλάβεις τις προθεσµίες κι είµαστε τώρα εµείς εδώ που δεν βρήκαµε κανένα πρό-
γραµµα και αρχίσαµε από το 2012 να τα βάζουµε µπροστά και βλέπω διαρκώς πως υψώνεται ένα τείχος µπροστά µου και ότι
κινδυνεύω να µην απορροφήσω τους πόρους, έτσι σου έρχεται να τρελαθείς.

• Για να πάρω έναν υπάλληλο από το νοµικό πρόσωπο του δήµου, τον πολιτιστικό οργανισµό, να τον φέρω στο δήµο χρειάζον-
ται, πιστέψτε το, 100 υπογραφές, µεταξύ των οποίων τριών υπουργών, του υπουργού εσωτερικών, του υπουργού οικονοµικών
και του υπουργού δεν θυµάµαι.

• Όταν έπρεπε να έχει γίνει αυτό, δεν έγινε και σήµερα λοιπόν βλέπουµε ότι για να πας να το κάνεις θα πρέπει να έρθεις να συγ-
κρουστείς µε 52 δηµάρχους, να τους πεις ότι από εδώ και πέρα παιδιά εσείς δεν θα είστε δήµαρχοι, θα είστε πώς να το πούµε
επικεφαλής δηµοτικών διαµερισµάτων.

• Εγώ αν πάω να κάνω διαγράµµιση στην οδό Αθηνάς θα µε πάνε στον εισαγγελέα. Το ίδιο ισχύει για τη Σταδίου, τη Τζαβέλλα, τη
Σόλωνος, τη Στουρνάρη, τη Μιχαλακοπούλου. Θα πείτε, όλα αυτά γιατί δεν έχουν γίνει τόσα χρόνια; Θα σας πω. Τι να σας πω;
Είναι τόσο παράλογο που δεν έχω απάντηση.

Παναγής Βουρλούµης

• Οι πηγές που εκµεταλλεύεται το πελατειακό κράτος είναι κυρίως οι διορισµοί και οι προαγωγές, οι θέσεις κλειδιά, είναι οι προ-
µήθειες και είναι και τα µέσα, τα media, είναι η χρηµατοδότηση των media.

• Εάν θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου βέβαια θα υποστείς επιθέσεις, επιθέσεις πάρα πολύ σκληρές, οι οποίες χρησιµοποιούν
το δικαστικό σύστηµα και τον Τύπο και τα media για να σε βγάλουν από τη µέση. Και εκεί δεν βγάζουν µόνο από τη µέση εσέ-
να, αλλά βλάπτουν και τη δουλειά την οποία κάνεις.

• Ένα πράγµα το οποίο δεν επέτυχα και εγώ εκεί πέρα ήταν η αξιολόγηση διότι ήταν τόσο πωρωµένο το σύστηµα ώστε όποτε
προσπαθούσαµε να βάλουµε αξιολόγηση όλοι παίρναν άριστα το οποίο ουσιαστικά µηδενίζει την αξιολόγηση. Και πίσω από
αυτό υπάρχει η µονιµότητα. Όσο υπάρχει µονιµότητα στο δηµόσιο και είναι η µονιµότητα απόλυτη όπως είναι τώρα και πάει
στα δικαστήρια και δικαιώνεται ασχέτως του τι έχει κάνει ο άλλος, όσο υπάρχει αυτό δε θα αλλάξει τίποτα.

• Η λέξη κλειδί είναι εξαίρεση, εξαίρεση από τους γενικούς κανόνες είτε θες να χτίσεις κάτι είτε θέλεις να πάρεις µια προαγωγή είτε
κάτι. Και έτσι υπονοµεύεται η εµπιστοσύνη του πολίτη στους θεσµούς και είναι διαβρωτικό, γιατί κάµπτει την ηθική αντίσταση και
των πιο πολλών ανθρώπων γιατί είσαι υποχρεωµένος να προσαρµοστείς. Είναι συχνά θέµα επιβίωσης όσο και να το σιχαίνεσαι.
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• Αξιολόγηση, υπηρεσιακή, ηλεκτρονική οργάνωση της φορολογίας ώστε να µην έρχεται σε επαφή ο κόσµος µε τους εφο-
ριατζήδες. Ηλεκτρονικές προµήθειες που στον ΟΤΕ τις είχαµε και δουλεύανε θαυµάσια.

• Η φροντίδα των περισσότερων είναι πώς θα σωθεί το πελατειακό κεφάλαιο που έχουν µαζέψει. Επειδή δεν υπάρχουν
τώρα δανεικά για να µοιράσουν το έχουν στρίψει στην προστασία πως δεν θα θιγούν οι οµάδες της πελατείας τους, δη-
λαδή κυρίως µέσα στο ∆ηµόσιο και αλλού. Αν πρέπει να θιγούν, γιατί πρέπει να γίνουν και οικονοµίες, να µην πειραχ-
θεί το υπόβαθρο, η νοµοθεσία, τα κεκτηµένα και τα προνόµια που συντηρούν το πελατειακό κράτος ώστε να υπάρχει η
περίπτωση της επαναφοράς τους.

Ανδρέας ∆ρυµιώτης

• Η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της πολύ γρήγορα και έκανε τις προτάσεις της το 2009 για ένα καινούργιο εκλογικό σύ-
στηµα το οποίο µερικώς καταργούσε το σταυρό. Η πρόταση αυτή δεν συζητήθηκε ποτέ σε κανένα υπουργικό συµβού-
λιο, αλλά έµεινε σε κάποια συρτάρια.

• Πάντως, αν και αυτό το µέτρο δεν θεσµοθετηθεί, πολύ φοβάµαι πως το πελατειακό κράτος θα συνεχίσει να υπάρχει.

Λέανδρος Ρακιντζής

• Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να έχουµε σταθερούς νόµους, οι οποίοι πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της
επενδύσεως.

• Να λειτουργήσει συνταγµατικό δικαστήριο το οποίο να κρίνει τη συνταγµατικότητα των νόµων και κυρίως να µην µπο-
ρούν να γίνουν τροποποιήσεις τροπολογίας τη νύχτα µε τρεις βουλευτές.

Τάσος Γιαννίτσης

• Πολλοί πολιτικοί ξέρουνε απολύτως ποιοι στην περιοχή τους κάνουνε τουλάχιστον το µεγάλο λαθρεµπόριο πετρελαίου.

• Έχουµε δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, σηµαίνει ότι έχουµε δάνεια και εξακολουθούµε να έχουµε δάνεια, σηµαίνει ότι είχαµε
χρέος που ξεπέρασε κάθε όριο και σηµαίνει πτώχευση.

• Έχω αποτύχει στο να κάνω τον ΟΑΕ∆ να δουλέψει εκεί που έχει παραρτήµατα, που σηµαίνει σε όλη την Ελλάδα, και να µην
υπάρχουνε κοµµατικές λειτουργίες.

• Αν φύγουν αυτά τα λεφτά και γίνουν οι τράπεζες ακόµη πιο κόκκινες και προβληµατικές, η άµεση επίπτωση θα είναι κούρε-
µα καταθέσεων.

• ∆εύτερο θέµα είναι πώς το κράτος εφαρµόζει το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο. Μπορείς να έχεις το καλύτερο θεσµικό πλαίσιο και
στην εφαρµογή του να υπάρχει µια τεράστια ανισότητα.

Ανδρέας ∆ρυµιώτης

• Υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος που διατηρούµε το στρατόπεδο στην Τρίπολη; Από ποιόν εχθρό µας προστατεύει;

• Βρισκόµαστε στον 4ο χρόνο της κρίσης µε ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους από τον ιδιωτικό τοµέα, σέρνουµε κυριολεκτικά τα
πόδια µας προκειµένου να µην µειώσουµε το δηµόσιο τοµέα. Ποια είναι λοιπόν η αιτία της κακοδαιµονίας;

• Η γενεσιουργός αιτία του πελατειακού κράτους είναι ο σταυρός προτίµησης.

• Αν εκτός από τις βουλευτικές εκλογές περιλάβουµε και τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση θα διαπιστώσουµε ότι βρι-
σκόµαστε σχεδόν µονίµως σε προεκλογική περίοδο. Για παράδειγµα, λίγο πριν από τις τελευταίες εκλογές για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση το 2010 τα αναπηρικά επιδόµατα παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 50%.

Λέανδρος Ρακιντζής

• Το µεγαλύτερο πρόβληµα στην Ελλάδα σήµερα είναι η δικαιοσύνη.

• Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έχουµε περίπου 20.000 νόµους, 120.000 υπουργικές αποφάσεις, που έχουνε ισχύ ου-
σιαστικού νόµου κατ’ εξουσιοδότηση. Τώρα τελευταία είναι και οι πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου. Έχουµε µέσα σε τρία
χρόνια 35 πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, οι περισσότερες δεν έχουν κυρωθεί, ισχύουν όµως για το διάστηµα µέχρι της
κυρώσεώς τους.

• Τι σηµαίνει καταχρεωµένα νοικοκυριά; Ο άλλος χρωστάει το στεγαστικό δάνειο. Το σέβοµαι για την πρώτη κατοικία. Κάνει µια
αίτηση, δικάζεται το... 2025. Μέχρι το 2025 παίρνει µια προσωρινή διαταγή και βάσει της προσωρινής διαταγής δεν µπορείς να
του κάνεις εκτέλεση. Όχι για το συγκεκριµένο δάνειο, αλλά για κάθε απαίτηση εναντίον του.

• Προσωρινές διαταγές: Τις µοιράζουν αφειδώς οι δικαστές και είναι αίσθηµα υποκρισίας να λέµε «όλα βαίνουν καλώς» και να
το ξεπερνάµε.
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